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النميطة 7:

فح�ص م�سرح اجلرمية والأدلة املادية يف التحقيقات

املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص



ل تنطوي الت�س��ميات امل�ستخدمة يف هذا املن�س��ور ول طريقة عر�ص املادة التي يت�سّمنها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب 

اأمانة الأمم املتحدة ب�س��اأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�س��لطات القائمة فيها اأو ب�س��اأن تعيني حدودها اأو 

تخومها. وُي�سار اإىل البلدان واملناطق بالأ�سماء التي كانت مو�سع ا�ستخدام ر�سمي وقت جمع البيانات ذات ال�سلة.

وهذا املن�سور �سادر دون تنقيح ر�سمي.
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النميطة 7:

فح�ص م�شرح اجلرمية واالأدلة املادية 

يف التحقيقات املتعلقة باالجتار باالأ�شخا�ص

االأهداف

عند اإكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:

اجلرمية؛ مل�سرح  املحددة  ال�سمات  اجلرمية" وتلخي�ص  "م�سرح  بعبارة  املق�سود  �سرح  	•
	و�س��ف اأنواع الأدلة املادية الأكرث �سيوعاً يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص، واملعلومات املتاحة عند فح�ص  	•

�ستى تلك الأدلة املادية؛

اجلرمية؛ م�سرح  من  املادية  الأدلة  اآثار  ورفع  اجلرمية،  م�سرح  وتوثيق  ل�سون  الالزمة  الأ�سا�سية  الإجراءات  ذكر  	•
يلي: ما  فح�ص  عند  بالأ�سخا�ص  الجتار  ق�سايا  يف  املمكنة  والإجراءات  الرئي�سية  العتبارات  ر  تذكُّ 	•

ال�سحايا وامل�ستبه فيهم؛  

الأماكن؛  

املركبات؛  

الوثائق التي ُعرث عليها يف م�سرح اجلرمية، ومع ال�سحايا اأو امل�ستبه فيهم، وداخل املركبات؛  

  معدات تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت التي ُعرث عليها يف م�سرح اجلرمية، ومع ال�سحايا اأو امل�ستبه فيهم، وداخل 

املركبات.

مقّدمة

تبح��ث ه��ذه النميط��ة يف ال��كيفي��ة التي ميكن به��ا ا�س��تخدام الأدلة املادي��ة يف دعم التحقيق��ات املتعلق��ة بالجت��ار 

بالأ�سخا�ص.

وتركز النميطة على الأنواع الرئي�سية من الأدلة املادية املرجح وجودها يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص، مثل الأدلة البيولوجية، 

وعالمات الأ�س��ابع، والوثائق، واأجهزة تكنولوجيا الت�س��الت، وعلى ال�س��مات املحددة التي تت�سم بها فحو�ص م�سرح 

اجلرمية يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص.

اإن عل��م التحلي��ل اجلنائي هو، يف اأو�س��ع معانيه، تطبيق العلوم على القانون. وميكن ا�س��تخدامه لتق��دمي اأدلة تقليدية اإىل 

املحكم��ة، اأو كاأداة حتقيقية تر�س��د حتقيقات ال�س��رطة )من حيث اأنها تربط الأثر بالأثر وكذلك الأثر بامل�س��در وامل�س��در 



بالأثر( اأو جلمع معلومات ا�س��تخبارية ت�س��اعد على الك�سف عن الجتاهات والأمناط، كالك�سف عن ال�سالت بال�سبكات 

الإجرامية املنظمة.

وينبغي دائماً النظر اإىل علم التحليل اجلنائي باعتباره اأداة يف التحقيق ال�سامل ل باعتباره النهج التحقيقي الوحيد. ومن 

ن ويعاَلج م�س��رُح اجلرمية على نحو �سليم، واإذا مل جُتَمع الأدلُة  ال�س��هل اأن تفقد هذه الأداة م�س��داقيتها، خا�سة اإذا مل يوؤمَّ

ن بالأ�سلوب املالئم. اأ وُتنقل وٌتخزَّ
َّ
املادية وتعب

ومن امل�س��لم به اأن بع�ص التقنيات املعرو�س��ة يف هذه النميطة قد ل تكون متاحة على �س��عيدك الوطني اأو الإقليمي. اإل 

اأن اتباع نهج مالئم يف م�س��رح اجلرمية ميكن اأن ي�س��اعدك على تكوين �س��ورة اأ�سمل لعملية الجتار بالأ�سخا�ص واأن يرثي 

البيان��ات ال�س��تخبارية اأو املعلومات واأن يفرز اأدلة رفيعة اجلودة تق��دم اإىل املحكمة )ميكن يف مرحلة لحقة حتليل الأدلة 

املادية التي مت جمعها وخزنها على نحو �س��ليم(. وتقرتح هذه النميطة، حيثما اأمكن، نهوجاً اأ�سا�س��ية ميكن تطبيقها بغ�ص 

النظر عن التكنولوجيا املتاحة.

واملق�سود بهذه النميطة هو اأن تكون دلياًل عاماً ي�سرت�سد به َمن يجرون حتقيقات تتعلق بالجتار بالأ�سخا�ص، واملوظفون غري 

املتخ�س�س��ني يف علم التحليل اجلنائي، وطالئع املت�سدين يف م�س��رح اجلرمية. لذا فهي ل تعطي اإر�سادات تف�سيلية ب�ساأن 

تقنيات حتليلية جنائية معينة.

وحتتوي هذه النميطة على و�س��ف دقيق و�س��ريح ل�ستى جوانب الإيذاء الذي يلحق ب�سحايا الجتار بالأ�سخا�ص. وقد ل 

ي��روق ذل��ك لبع�ص القراء. اإل اأن من املهم اأن يفهم كل املحققني تلك اجلوانب متام الفهم حتى يت�س��نى لهم اأن يتخذوا 

نة مبا يف�سي يف نهاية املطاف اإىل قرارات اإدانة �سديدة. قراراتهم عن علم وبيِّ

وما من اقرتاح من القرتاحات التي ت�س��وقها هذه النميطة ميكن و�س��فه باأنه جامع مانع. فهي كلها اقرتاحات م�ستندة اإىل 

خربات �سائعة م�ستمدة من �ستى اأرجاء العامل.

ويتناول اجلزء الأول من النميطة �سوؤالني ين�سحبان على جميع التحقيقات اجلنائية: ما الذي تريد اإجنازه؟ وماذا اأنت فاعل 

حتى تنجزه؟ ثم ت�س��رح النميطة بعد ذلك املق�س��ود مب�س��رح اجلرمية، واأنواع الأدلة املادية التي يعرث عليها يف ق�سايا الجتار 

بالأ�س��خا�ص، وامل�سائل الأ�سا�س��ية املطروحة عند معاجلة م�سرح اجلرمية من اأجل رفع تلك الآثار بجودة رفيعة تتيح حتليلها 

حتلياًل �سليماً وعر�سها على املحكمة باعتبارها اأدلة.

ثم تدلف النميطة اإىل ت�سليط ال�سوء على امل�سائل التي ت�سادف عند فح�ص م�سرح اجلرمية يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص، 

وتقدم اإر�س��ادات ب�س��اأن العتبارات املحددة املتعلقة بالجتار بالأ�س��خا�ص والإجراءات التي  ميكن اتخاذها عند فح�ص 

ال�سحايا وامل�ستبه فيهم والأماكن واملركبات والوثائق ومعدات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

ال�شوؤاالن االأوليان

اإن ال�س��وؤالني الأَولنينْ الواجب طرحهما عند النظر يف الفحو�ص التحليلية اجلنائية املتعلقة بق�س��ايا الجتار بالأ�س��خا�ص اأو 

غريها من الق�سايا هما:

اإجنازه؟ تريد  الذي  ما  	•
احلالة؟ ومالب�سات  املتاحة  املوارد  �سوء  على  تنجزه،  حتى  فاعله  اأنت  الذي  ما  	•

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
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كل من هذين ال�س��وؤالني �س��يتوقف على الآخر دائماً اأبداً.  لناأخذ على �س��بيل املثال حالة اغت�س��اب، هنا قد تود اأنت 

اأن حت�س��ل على �س��ورة حتليلية للحم�ص النووي ال�سبغي اخلا�ص ب�سخ�ص م�س��تبه يف اأنه اغت�سب امراأة، وقد مت على نحو 

�س��ليم جمع وخزن عينات من هذا ال�س��خ�ص لكن لي�ص لديك و�سيلة تكنولوجية تكفل لك احل�سول على هذه ال�سورة 

التحليلية. والعك�ص بالعك�ص فقد تكون لديك اأكرث الو�س��ائل التكنولوجية تقدماً يف العامل كله لكن فر�سة اأخذ عينات 

من هذا ال�سخ�ص �ساعت لأن الغت�ساب حدث منذ اأ�سبوعني ومل ُيتخذ وقتها الإجراُء الالزم.

ما الذي تريد اإجنازه؟

ثمة عدد من الأهداف التي يحتمل اأنك تود اإجنازها من وراء الفح�ص التحليلي اجلنائي الذي يجرى يف اإطار ق�سية اجتار 

باأ�سخا�ص. ومن هذه الأهداف ما يلي:

فيه؛ امل�ستبه  هوية  حتديد  	•
ال�سحية؛ هوية  حتديد  	•
ال�سحية؛ ُعمر  حتديد  	•

ال�سحية؛ رواية  �سحة  تاأكيد  	•
الخ؛ والوثائق  واملركبات  والأماكن  وال�سحايا  فيهم  امل�ستبه  بني  الربط  اأوجه  حتديد  	•

وال�سفر. الهوية  وثائق  �سالمة  مدى  حتديد  	•

ماذا اأنت فاعل حتى تنجزه؟

املوارد املتاحة

هناك اعتبار اأول هام يتمثل يف املوارد املتاحة لك. وكما �س��بق اأن قيل فاإن هذه النميطة تقدم اإر�س��ادات ب�س��اأن النهوج 

الأ�سا�سية التي قد ت�ستخدم بغ�ص النظر عن املوارد املتاحة.

هناك تكنولوجيات معينة ل بد من توافرها من اأجل اإجناز اأهداف معينة. فمن الأمور احليوية جمع الأدلة املادية و�س��ونها 

وخزنها، لكن كل هذا ل يكفي لإجناز الأهداف امل�سار اإليها اآنفاً.

مالب�شات احلالة

ال�سوؤال التايل هو كيف توؤثر مالب�سات احلالة على ما تريد اإجنازه.

اإن بع�ص الأن�سطة �ستوؤدي على نحو ل رجعة فيه اإىل تعديل م�سرح اجلرمية اأو اإفراز اأو حذف اأدلة مادية، مما يوؤثر �سلباً على 

نتيجة التحقيق النهائية.
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فح�ص م�شرح اجلرمية، واالأدلة املادية

م�سرح اجلرمية هو اأي م�سرح مادي موجود يف اأي مكان ويحتوي على �سجالت ه�سة لأن�سطة �سابقة. وم�سارح اجلرمية ميكن 

اأن تكون اأماكن )مغلقة اأو خلوية( ومركبات واأ�سخا�ساً )�سحايا وم�ستبهاً فيهم(.

واملق�سود بعبارة "فح�ص م�سرح اجلرمية" يف هذه النميطة هو فح�ص امل�سرح با�ستخدام نهج تقني وعلمي.

اإن فح�ص م�سرح اجلرمية ي�سرت�سد مببداأ جوهري يف علم التحليل اجلنائي: ما من تالم�ص اإل ويرتك وراءه اأثراً. فاأي تالم�ص 

بني �س��خ�ص و�س��خ�ص، اأو بني �س��خ�ص ومركبة اأو مكان، اأو بني مركبة ومكان الخ يرتك اأثراً، وبوجه عام كل الأن�س��طة 

تخلف وراءها اآثاراً لها: وهذا ي�س��مل اأي�س��ا الآثار )املادية والإلكرتونية( التي يعرث عليه��ا داخل املعدات الإلكرتونية اأو 

على �سطحها.

اأنواع االأدلة املادية

املواد البيولوجية

، واخلاليا اجللدية، والأن�س��جة، والأع�س��اء، والع�س��الت، والعظام، والأ�سنان، وال�سعر، 
ُّ

املواد البيولوجية هي الدم، واملَِني

واللعاب، والأظافر، والبول، الخ.

وميكن لالختبارات الأولية اأن تبني نوع �سائل اجل�سم اأو تك�سف عن وجود عقاقري.

واحلم�ص النووي ال�سبغي موجود يف اآثار كثرية نا�سئة عن اجل�سم الب�سري.

مثال حالة

اأوقفت ال�سرطة �سبعة اأ�سخا�ص يف اأحد بلدان اأوروبا ال�سرقية عقب عملية تلقت بعدها ال�سرطة معلومات وجمعت اأ�سرطة 

فيديو واأدلة مادية ب�س��اأن اأن�سطة اجتار باأ�س��خا�ص ت�سطلع بها جماعة اإجرامية منظمة. وقد اأغارت ال�سرطة على مكان عمل 

تل��ك اجلماعة بعدما حتققت، من خالل ت�س��جيل مكاملات هاتفية واخرتاق تلك اجلماعة بوا�س��طة عمالء لل�س��رطة، من 

�س��حة ال�س��بهات حيث ات�س��ح لها اأن الجتار بالأ�سخا�ص قد مت بنقل ال�س��حايا من اأوروبا ال�سرقية اإىل اأحد بلدان حو�ص 

البحر املتو�س��ط. واأثناء الغارة �س��ادرت ال�س��رطة، بحثاً عن اأدلة، هواتَف اجلماعة املحمولَة ومركبتني ا�س��تخدمتا يف نقل 

ال�س��حايا. وتبني من فح�ص الهواتف اأن هناك �س��لة ربط بني املتَّجرين والهواتف وبني اأرقام الهواتف والت�س��الت التي 

ت عليها وحتليل بياناتها. �سبق التن�سّ

  تقييم ذاتي

ماذا يعني م�سرح اجلرمية؟

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
دليل ب�ساأن مكافحة الجتار بالب�سر،  م   4



حتليل احلم�ص النووي ال�شبغي )د.ن.اأ.(

احلم�ص النووي ال�س��بغي )اخت�س��اراً: احلم�ص النووي( لي�ص عينة يف حد ذاته واإمنا هو مادة موجودة يف كثري من الآثار 

البيولوجية النا�سئة عن اجل�سم الب�سري. وهو يحمل �سفرة جينية ينفرد بها �ساحبها فتميزه عن اأي اإن�سان اآخر.

َفها تالم�ٌص حمدود  اإن بع�ص تقنيات هذا احلم�ص الراهنة بلغت من احل�سا�سية ما يجعلها قادرة على الك�سف عن اآثار خلَّ

َفه تالم�ٌص برئ متاماً. ومن اأمثلة ذلك  جداً. وهذا اأمر ميكن اأن يكون مفيداً جداً، لكنه يعني اإمكانية الك�س��ف عن اأثر خلَّ

 منبعه �سباط �سرطة توجهوا اإىل م�سرح اجلرمية من اأجل ا�ستهالل حتقيق.
ٌ
اأثر

وق��د اأدى حتلي��ل هذا احلم�ص اإىل اإحراز تقدم هائ��ل يف التحقيقات التي جتريها هيئات اإنفاذ القوانني. اإل اأن ا�س��تخدام 

تلك التقنية يحتاج اإىل خرباء علميني مدربني تدريباً رفيعاً، واإىل مبان بالغة النظافة وم�سممة خ�سي�ساً لهذا الغر�ص، واإىل 

معدات باهظة التكاليف. فاإذا مل تكن هذه الأمور متاحة داخل دولتك اأو�س��يناك باأن تنظر يف اإر�س��ال عينات اإىل بلدان 

جماورة من اأجل حتليلها.

احلم�ص النووي هو مادة ه�سة ميكن اأن تتحلل ب�سرعة اإذا تعر�ست لعوامل بيئية.

كما ينبغي ا�ستخدام تدابري خا�سة م�سادة للتلوث.

والدم م�سدر جيد جداً للحم�ص النووي لكن ميكن ا�ستخدامه بطرائق اأخرى. 

وعينات الدم ميكن اأن تك�سف عن وجود عقاقري اأو اأمرا�ص.

وعندما ُيعرث على دم فاإن هذا النمط يكون زاخراً اأي�ساً باملعلومات التي تفيد التحقيق.

والدم اجلاف ميكن اأن يظل ل�س��نوات طويلة م�س��دراً لأدلة تتعلق باحلم�ص النووي، اإذا ُخزنت عيناُت هذا الدم على 

نحو �سليم.

 هو اأي�ساً م�سدر جيد لهذا احلم�ص. واأنفع اأجزاء املني يف حتليل هذا احلم�ص هو ال�سائل املنوي نف�سه.
ُّ

واملَِني

وميكن العثور عليه يف اأي جزء من اأجزاء اجل�س��م )خا�س��ة فتحات اجل�سم(، اأو على مالب�ص ال�سحية، اأو يف الفرا�ص، اأو يف 

املنطقة املحيطة مبكان العتداء اجلن�سي.

و�س��رعان ما يخرج املني وال�س��وائل الأخرى من فتحات اجل�س��م اأو �س��رعان ما يتحلل بفعل الأنزميات والبكترييا داخل 

 من املَهبل بعد انق�ساء 7 
ٍّ

اجل�س��م اأو على �س��طح اجل�سم. وعادة ما تكون الفر�سة �سئيلة جداً يف احل�س��ول على عينة مني

ج بعد انق�ساء يومني اأو ثالثة اأيام اأو من الفم بعد انق�ساء 24 �ساعة.
َ
ر اأيام اأو من ال�سَّ

وعندما يجف املني على �سطح املالب�ص اأو املواد الأخرى قد يبقى ل�سنوات عديدة، بل قد يبقى يف بع�ص احلالت حتى 

بعد الغ�سيل.

اللعاب يرتك بوجه عام اآثاراً للحم�ص النووي.

تهم. ومن اأمثلة الأماكن التي ميكن العثور فيها على 
َّ
�سر

َ
وميكن العثور على اللعاب على اأج�س��اد ال�سحايا اأو مالب�سهم اأو اأ

اللعاب اأعقاُب ال�سجائر اأو الأكواب اأو الأظرف التي اأغلقها النا�ص عن طريق لعقها. 

واللعاب ميكن اأن يتحلل ب�سرعة يف بع�ص الظروف لكنه قد يظل فرتة طويلة يف ظروف اأخرى.
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وهناك عدة عوامل تتحكم يف عدد اخلاليا املتاحة لتحليل احلم�ص النووي يف عينة لعاب.

البول قد يحمل عينات احلم�ص النووي ملن كان لهم ات�سال جن�سي ب�سخ�ص ما )عند مرور البول عرب املهبل مثاًل(. كما 

قد يحتوي البول على اآثار عقاقري اأو مواد اأخرى ا�ستهلكها ال�سخ�ص اأو تعاطاها اأو لم�سها.

" اأعاله(. والبول �سرعان 
ُّ

اإن البول يجرف معه ب�س��رعة �س��ديدة مواد معينة خارج اجل�سم )على �سبيل املثال، انظر "املَِني

ما يف�سد ما مل يخزن خزناً �سليماً.

ال�َس��عر هو اأي�س��اً م�س��در للحم�ص النووي، اأما اأنواع التحاليل والنتائج التي يتم احل�س��ول عليها فتخ�س��ع جلودة ال�َسعر 

)بجذور اأو بدون "جذور"(.

وبو�سع ال�َسعر اأن ي�سجل هو الآخر ما يدل على تعر�ص ال�سخ�ص لعقاقري اأو كيماويات اأو مواد اأخرى.

وتبعاً لطول ال�َسعر قد يعود عمر هذا الت�سجيل ل�سنوات كثرية م�ست.

اخلاليا اجللدية قد حتمل احلم�ص النووي. وهذه اخلاليا يفرزها اجل�س��م با�س��تمرار، وكثرياً ما تنتقل من �س��خ�ص اإىل اآخر 

عندما يتالم�سان.

اإن اخلالي��ا اجللدية تنتقل من �س��خ�ص اإىل اآخر مبجرد اأن يلم���ص اأحدهما الآخر. ومن اأمثلة انتقال هذه اخلاليا ما يحدث 

اأثناء املعا�سرة اجلن�سية.

عالمات االأ�شابع وعالمات اأجزاء اجل�شم

لكل فرد ب�س��مة اأ�س��ابع تختلف عن ب�س��مة اأ�سابع اأي فرد اآخر. اأما عالمات الأ�سابع فت�س��ري اإىل الآثار التي خلفتها 

الأ�س��ابع. هذه العالمات ميكن اأن تكون ظاهرة اأو م�س��ترتة. والعالمات الظاهرة ميكن اأن تكون اإيجابية اأو �س��لبية. اأما 

العالمات امل�س��ترتة ف�اإن روؤيتها حتتاج اإىل معاجلة ب�سرية )بالأ�س��عة فوق البنف�سجية مثاًل( اأو فيزيائية )بال�سحق مثاًل( 

اأو كيميائية.

وميكن لأجزاء اأخرى من اجل�سم، كالقدمني والأذنني، اأن ترتك هي الأخرى عالمات فريدة.

الَنَف�ص

يحمل الَنَف�ص معه ج�س��يمات من اللعاب. وميكن اأخذ عينات احلم�ص النووي من الأج�س��ام التي بث فيها امل�ستبه فيهم 

نََف�َس��هم �س��واء كانت اأج�ساماً ب�سرية اأو غري ب�سرية )كالهواتف مثاًل(. اإل اأن حتليل عينات الَنَف�ص يحتاج اإىل تقنية �سديدة 

التخ�س�ص واحل�سا�سية.

ا�شتخال�ص اخلاليا اجللدية

هذه تقنية متخ�س�سة حتتاج اإىل تدريب خا�ص ومعدات خا�سة.

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
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وعالمات الأ�سابع ميكن اأن ترت�سب على طائفة وا�سعة جداً من الأ�سطح، مبا فيها الب�سرة اجللدية.

وتبعاً لل�سطح الذي تر�سبت عليه ميكن لتلك العالمات اأن تظل موجودة لفرتات زمنية طويلة.

االأدلة املوّثقة

اإن ا�ست�سدار وثائق هوية و�سفر على نحو غري �سرعي دليل هام على وجود اجتار باأ�سخا�ص. وهذه الوثائق ميكن اأن تكون 

لت بياناتها بالإ�سافة اأو احلذف اأو التبديل(.  مزيفة )اأي م�ست�س��درة وكاأنها وثائق اأ�سلية( اأو مزورة )اأي وثائق اأ�سلية ُعدِّ

وقد تكون هناك اأي�س��اً وثائق نقل اأو جتنيد اأخرى. وقد تت�س��من تلك الوثائق اأدلة مبا�س��رة، كاأن حتتوي على �س��جل ما 

ب�ساأن �سراء اأو بيع اإحدى ال�سحايا. ومن املرجح اأي�ساً اأن حتمل تلك الوثائق اأدلة مادية اأخرى، كعالمات الأ�سابع واآثار 

احلم�ص النووي. 

ومن الأمور احليوية الك�س��ف عن وجود وثائق مزورة قبل اإر�سالها اإىل خمتربات التحليل اجلنائي لفح�سها فح�ساً �ساماًل. 

ويف بع�ص الأحوال قد ُتظهر الوثيقة دلياًل ير�س��د اإىل اجلهاز الذي ا�س��ُتخدم يف اإ�سدارها، كالعالمات التي تخلفها اآلت 

الطباعة والطابعات.

وحتليل اخلط، الذي ُكتب به ن�ٌص �سخم اأو توقيٌع، يحدد هوية كاتب الوثيقة/امللحوظة.

يرجى الرجوع اإىل الق�س��م املعنون "فح�ص الأدلة املوثقة التي عرث عليها يف م�س��رح اجلرمية اأو مع ال�سحايا اأو امل�ستبه فيهم 

وداخل املركبات"، وذلك من اأجل الطالع على الإجراءات الواجب اتخاذها عند فح�ص الأدلة املوثقة.

االألياف وغريها من االآثار املجهرية

ميك��ن اأن تنتقل، عند التالم�ص، األياُف املالب�ص وغريها من املواد. فمثاًل عندما ي�س��تلقي �س��خ�ص على فرا�ص وهو مرتد 

مالب�سه تنتقل األياٌف من مالب�سه اإىل الفرا�ص والعك�ص بالعك�ص.

كم��ا ثبت اأن انتقال الألياف من املالب�ص اإىل مقاعد ال�س��يارات واملركبات الأخ��رى، والعك�ص بالعك�ص، مفيٌد يف بع�ص 

التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص.

عالمات االأ�شابع واحلم�ص النووي

احلم�ص النووي موجود يف الإفرازات الطبيعية لعالمات الأ�س��ابع. وعالمات الأ�سابع التي تخلفها اأحرف الأ�سابع ميكن 

اأن تك��ون مواد �س��ائلة اأو مواد دهنية اأو مزيجاً مركباً من الإفرازات والتلوث، مما يف�س��ح املج��ال اأمام حتليلها. وهذا يتطلب 

تقنيات متخ�س�سة وح�سا�سة. 

رفع عالمات االأ�شابع

ينبغي اأن يتم حتديد ورفع عالمات الأ�س��ابع على يد موظفني مدربني وبا�س��تخدام جمموعة متنوعة من التقنيات. وينبغي 

ح اأن توجد فيها تلك العالمات  اأن يكون هوؤلء املوظفون املدربون قادرين على اإ�سداء امل�سورة لك ب�ساأن الأماكن التي يرجَّ

وما اإذا كان من املمكن رفعها وكيفية رفعها.
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وم����ن املم�كن اأي�س��اً اأن َتنَتقل وُت�س��تخل�ص اآث��اٌر جمهرية اأخرى، مثل م��واد الط��الء والزج����اج وال�رتبة والب�ذور 

وال�س��ظايا املعدنية.

وقد تبقى الألياف والآثار املجهرية يف الأماكن التي تر�سبت فيها لفرتة زمنية طويلة. والغ�سل، والتعر�ص للعوامل البيئية، 

والتالم�ص الالحق مع مواد اأخرى، ما هي اإل اأمثلة للكيفية التي ميكن بها اأن ُيفقد هذا النوُع من الأدلة.

االأ�شنان

فح�ص الأ�س��نان تقنية �س��ائعة ال�س��تعمال يف كثري من التحقيقات اجلنائية. ويف ق�س��ايا الجتار بالأ�سخا�ص ميكن تطبيق 

تلك التقنية يف حتديد عمر ال�س��خ�ص، خا�س��ة ال�سحايا املحتملني. ويت�سمن املرفق 1، املعنون "تقنيات التحليل اجلنائي 

امل�ستخدمة يف تقدير العمر"، مزيداً من التفا�سيل عن هذه التقنية.

معدات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

كثرياً ما حتتوي معدات تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت على اأدلة قيِّمة: وثائق اأو ر�س��ائل اإلكرتونية خمزونة وتفا�سيل 

معامالت مالية و�سجالت ات�سالت.

ومن املرجح اأي�س��اً اأن حتتوي تلك املعدات على اآثار مادية اأخرى، كعالمات الأ�س��ابع اأو املواد البيولوجية، ت�سمح بو�سل 

الأفراد بتلك املعدات.

وقد متثل تلك املعدات عن�س��راً هاماً يف التحقيق اإذا عوجلت على نحو �س��ليم. ويعطي املرفق 3، املعنون "ا�ستعادة و�سون 

معدات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الإلكرتونية"، اإر�سادات ب�ساأن كيفية عمل ذلك.

اجلوانب العامة لفحو�ص م�شرح اجلرمية

ملزيد من املعلومات ب�س��اأن اأهمية التحقيقات التي جترى يف م�سرح اجلرمية وطبيعة واأهمية الأدلة املادية، انظر دليل مكتب 

 Crime scene and physical evidence awareness for non" الأمم املتح��دة املعني باملخ��درات واجلرمي��ة، املعن��ون

."forensic personnel

اإن نتائ��ج املختربات ل ميكن اأن تكون اأكرث جودة من ج��ودة الأدلة املقدمة اإليها بغر�ص حتليلها. وحتى اإذا مل تكن هناك 

حماكمة فاإن الفح�ص الأويل مل�سرح اجلرمية ميكن اأن يدعم اأن�سطَة مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص امل�سطلَع بها يف امل�ستقبل.

التعاون املبكر بني املحققني واملوظفني املخت�شني بالتحليل اجلنائي

	ينبغي للمحققني اأن ي�س��ركوا املوظفني املخت�س��ني بالتحلي��ل اجلنائي، يف اأبكر مرحلة ممكنة م��ن مراحل التحريات  	•
املتعلقة بق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص، وذلك من اأجل اأداء اأعمال تقنية اأو اإ�سداء امل�سورة؛

تقييم ذاتي

�سف اأنواع اآثار الأدلة املادية الأ�سيع ا�ستخداماً يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص.

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ
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	ينبغي للمحققني اأن يزودوا املوظفني املخت�س��ني بالتحليل اجلنائي باأق�س��ى قدر ممكن من التفا�س��يل ب�ساأن الق�سية.  	•
وينبغي للمحقق اأن يحدد ما يريد اإجنازه، واأن يتعاون مع هوؤلء املوظفني على و�س��ع ا�س��رتاتيجية خا�س��ة بالتحليل 

اجلنائي؛

	ينبغي اأن تت�س��م اخلطة املو�س��وعة باملرونة والقدرة على التجاوب مع الظروف املتغرية. وينبغي اإخ�ساعها ل�ستعرا�ص  	•
ن�سط ومتوا�سل يقوم به املحققون وذوو اخلربة يف جمال التحليل اجلنائي.

تنظيم العمل يف م�شرح اجلرمية

وحت�سريه؛ اجلرمية  م�سرح  اإدارة  على  القائمني  وم�سوؤوليات  اأدوار  وتوثيق  حتديد  وينبغي  من�سق.  نهج  اتباع  ينبغي  	•
  ل ب��د من اإج�راء تقييم اأّويل مل�س��رح اجلرمية قبل اأن تعرف اأنت اأي النهوج اأح��ق باأن يتبع. ول بد من اإبقاء النهج 

العام مرناً.

تبعاً حلجم م�سرح اجلرمية،

	عليك اأن تعني �سخ�ساً ما يتوىل الإ�سراف العام على م�سرح اجلرمية. ويف بع�ص الوليات الق�سائية قد تكون الت�سريعات  	•
والإجراءات هي التي حتدد هذا ال�سخ�ص؛

وخزنها؛ الأحراز  اإدارة  عن  حمددة  م�سوؤولية  م�سوؤوًل  يكون  �سخ�ص  تعيني  يف  تنظر  اأن  عليك  	•
متخ�س�سني؛ خرباء  من  يلزم  من  توافر  ينبغي  	•

اجلرمية. م�سرح  بفح�ص  والقائمني  التحقيق  باإدارة  القائمني  بني  معينة  ات�سال  و�سائل  تقيم  اأن  عليك  	•
احلفاظ على �شالمة م�شرح اجلرمية

	احلفاظ على م�س��رح اجلرمية يبداأ فور ك�س��ف النقاب عن احلادث لأول مرة )و�سول طالئع املت�سدين( ول ينتهي اإل  	•
عند اإكمال عملية الفح�ص برمتها؛

	عليك اأن ت�سدر قراراً اأولياً ب�ساأن حجم املنطقة التي حتتاج اإىل حماية. وعليك اأن تواظب على ا�ستعرا�ص هذا الأمر:  	•
فورود معلومات جديدة قد يعني اأن م�سرح اجلرمية يتغري؛

تداركه؛ ميكن  ل  �سرراً  بالأدلة  تلحق  قد  �سرورية  غري  اأن�سطة  اأية  من  اجلرمية  م�سرح  حتمي  اأن  عليك  	•
ينبغي  فال  اجلرمية.  م�سرح  اإىل  وغريهم  واملوظفني  القوانني  اإنفاذ  وهيئات  اجلمهور  اأفراد  و�سول  التحكم يف  	ينبغي  	•

اأن يوجد يف م�سرح اجلرمية اإل َمن كانت هناك �سرورة لوجوده فيه؛

	عليك اأن ت�ستخدم اأي نوع من اأنواع احلواجز املادية ملنع الو�سول اإىل م�سرح اجلرمية. وعليك اأن ت�ستخدم اأ�سرطة  	•
ل�سقة اأو اأ�سواراً اإذا كانت متاحة لك؛

التلوث؛ ملنع  واقية  مالب�ص  ترتدي  اأن  لك  ينبغي  كان  اجلرمية  م�سرح  اإىل  دخولك  ال�سرورة  اقت�ست  	اإذا  	•
	املوظفون الذين توجهوا اإىل م�س��رح جرمية اأو تعاملوا مع م�س��تبه فيه اأو مع �س��حية ينبغي األ يتوجهوا اإىل م�سرح  	•

جرمية اآخر. فهذا يحول دون تلويث م�سرح اجلرمية الآخر؛

اجلرمية؛ م�سرح  يف  تعمل  عندما  ال�ستعمال  وحيدة  اأو  نظيفة  مرافق/معدات  �سوى  ت�ستخدم  األ  	عليك  	•
ُمَعلَّم. م�سار  من  وتغادره  اجلرمية  م�سرح  تدخل  اأن  	عليك  	•
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ت�شجيل وقائع م�شرح اجلرمية

م�سرح اجلرمية وتوثيق الأدلة امل�سبوطة. يف  بها  امل�سطلع  الأن�سطة  جميع  ت�سجيل  يتوىل  اأحراز  موظف  هناك  يكون  اأن  	ينبغي  	•
ن فيه  تدوَّ اأو قيا�س��ات، ودفرتاً  اأو ر�س��ومات  اأو �س��ور  اأن تت�س��من تلك الأحراز كلَّ ما مت من مالحظات  	ينبغي  	•

اأ�سماُء من دخلوا امل�سرح ومواعيد مغادرتهم اإياه الخ.

	ينبغي اأن يبداأ هذا التوثيق منذ و�س��ول طالئع املت�س��دين اإىل م�س��رح اجلرمية. وينبغي تدوين اأ�سماء من دخلوا  	•
كوها الخ، )التدوين يتم بوا�سطة الت�سوير اأو الت�سجيل بالفيديو(.

َّ
امل�سرح والأ�سياء التي مل�سوها اأو حر

	ينبغي مراعاة الت�سل�س��ل الزمني عند ت�س��جيل هذه البيانات، واأن ُتكتب البيانات امل�س��جلة باحلرب واأن تخلو من  	•
خ. ع وتوؤرَّ اأي تعديالت اأو فجوات. كما ينبغي اأن توقَّ

لالإر�سادات  وفقاً  وو�سمه  احلرز  تغليف  وينبغي  احلرز.  اأتى  اأين  وِمن  احلرَز  َمن �سبط  الت�سجيالت  تبني  اأن  	ينبغي  	•
املذكورة يف اجلزء الوارد اأدناه حتت عنوان "رفع الأدلة املادية واحلفاظ عليها".

	ينبغي اأن ي�ستمر هذا الت�سل�سل املتعلق بحيازة الأحراز عند نقل الأحراز من اأجل خزنها اأو حتليلها، واأن يتوا�سل  	•
حتى عر�ص الق�سية على املحكمة وبعد النظر يف الق�سية يف حال ا�ستئناف احلكم )يف بع�ص احلالت(.

فح�ص م�شرح اجلرمية والتعرف على االأدلة املادية

اإجراء؛ اأي  اتخاذ  قبل  اجلرمية  م�سرح  تر�سد  اأن  	عليك  	•
	علي��ك اأن تدر���ص الظ��روف والأ�س��طح وطبيعة احل��ادث حتى حتدد ا�س��رتاتيجية البحث )بحي��ث تكون مرنة  	•

ومنهجية(، مبا يف ذلك ا�ستخدام تقنيات بحث تالئم الو�سع؛

عنها؛ تنتج  قد  مادية  اأدلة  اأي  عن  تبحث  واأن  املمكنة،  ال�سيناريوهات  تدر�ص  اأن  	عليك  	•
•  الأدلة التي تعرث عليها قد توؤيد ال�سيناريو الذي ت�سورته اأو قد تعدله، مما يقت�سي امل�سي يف توجيه دفة الفح�ص.

رفع االأدلة املادية واحلفاظ عليها

	علي��ك بت�س��جيل البن��ود قبل رفعها وتعبئتها، وذلك بتدوين مالحظات كتابية وو�س��ع اأ�سكال/ر�س��وم بيانية  	•
والتقاط �سور؛

ب�س��اأن نوع احلاوية املطلوب  البت  اإن  واأكيا�ص جتميع و�س��ناديق عينات.  يلزم من حاويات  با�س��تخدام ما  	عليك  	•
ا�ستخدامه يتوقف اإىل حد كبري على نوع الدليل املادي؛

حقيقة م�شارح اجلرائم

 من حدوث دمار يلحق ببع�ص 
َّ
حتى يف ظل اأف�س��ل اإدارة ممكنة مل�س��رح اجلرمية ويف ظل ا�ستخدام اأف�س��ل املعدات ل مفر

الأدلة ب�س��بب طبيعة البيئة اأو املناخ اأو ب�س��بب ال�سطالع باأن�سطة �س��رورية، مثل تقدمي اإ�سعافات اأولية ل�سحايا اجلرمية اأو 

منع هروب امل�ستبه فيهم.

لذا ينبغي الإ�س��راع قدر الإمكان باتخاذ تدابري تكفل حماية م�س��رح اجلرمية من الآثار البيئية. وينبغي لطالئع املت�س��دين 

تاأثري الأن�سطة ال�سرورية. وينبغي  وغريهم اأن يكونوا "على وعي بالتحاليل اجلنائية" من اأجل التقليل قدر امل�ستطاع من 

ن فيها با�ستمرار الأن�سطُة التي ا�سطلع بها قبل تاأمني م�سرح اجلرمية متهيداً لفح�سه )انظر اأدناه(. اإن�ساء �سجالت تدوَّ

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
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متثيلية؛ العينات  تكون  اأن  	ينبغي  	•
فارغة؛ حتتية/عينات  مواد  ت�سمل  �سبط  عينات  اأخذ  	ينبغي  	•

	ينبغي و�س��ع ختم غري قابل للتزييف على كل حرز من الأحراز، بحيث يحمل اخلتم توقيع �س��احبه، مع و�س��م  	•
احلرز برقم و/اأو حرف هوية فريد؛

البول  ال�سحايا. وتت�سمن تلك الأطقم حاويات جلمع  اأجل رفع الأدلة من  اأدلة مبكرة من  اأطقم  ا�ستخدام  	يجوز  	•
وجمموع��ة ما�س��حات جلم��ع اآثار املواد املوج��ودة يف الفم اأو اجلل��د. ويف بع�ص احلالت ميكن اأن يت��م اأخذ العينات 

بوا�سطة ال�سحايا اأنف�سهم. وترد اأدناه تطبيقات ذلك على ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص؛

األ ياأخذها �س��وى موظفني  اأو من ال�س��رج الخ( ينبغي  	العين��ات احلميم��ة )كالتي توؤخذ من اجلهاز التنا�س��لي  	•
طبيني موؤهلني تاأهياًل مالئماً. ويت�س��من املرفق 2، املعنون "اإجراء فحو�ص حميمة لل�س��حايا" مزيداً من الإر�سادات 

التف�سيلية يف هذا ال�سدد.

وهناك عدة م�س��ائل حمددة تتعلق با�ستعادة و�س��ون املواد البيولوجية وعالمات الأ�سابع ومعدات تكنولوجيا املعلومات 

والت�س��الت الإلكرتونية. ملزيد من التفا�س��يل، انظر املرفق 3، املعنون "ا�ستعادة و�س��ون معدات تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت الإلكرتونية".

م�شائل اأخرى

	ينبغ��ي ق��در الإم��كان اأن يتوىل موظفون مدربون جم��ع الأدلة املادية. ويف بع�ص احل��الت )اإجراء فح�ص طبي  	•
لل�س��خ�ص مثاًل( قد يقت�س��ي ذلك م�س��توى تدريبياً رفيعاً. ويف حالت اأخرى ميكن اأن يتوىل اأخذ العينات موظفون 

حا�سلون على تدريب اأ�سا�سي فقط؛

�سحية  مالب�ص  املعدات  تلك  تت�سمن  اأن  وينبغي  التحقيق.  مو�سع  الق�سية  تالئم  مبعدات  املوظفني  تزويد  	ينبغي  	•
ومالب�ص اأمان وكامريات واأجهزة فيديو )اإذا كانت متاحة( واأكيا�ص جتميع و�س��ناديق وحاويات منا�س��بة ومل�س��قات 

واأوراق ت�سجيل؛

اأو تلف الأدلة قبل حتليله��ا يف خمترب خمت�ص بعلم  اأجل جتنب �س��ياع  	ينبغ��ي توف��ري مرافق خ��زن مالئمة من  	•
التحليل اجلنائي.

ال�شمات املحددة لفح�ص م�شارح جرائم االجتار باالأ�شخا�ص

تطرح م�سارح جرائم التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص عدداً من التحديات اأمام املحققني.

هنا �سيكت�س��ب املحققون خربة يف ا�س��تخدام فح�ص م�س��رح اجلرمي��ة دعماً لتحقيقاتهم اجلنائية، وه��ذا يبني وجود بع�ص 

الفوارق بني فح�ص م�سارح اجلرائم التقليدية والأدلة املادية املتعلقة بها وفح�ص م�سارح جرائم الجتار بالأ�سخا�ص.

 تقييم ذاتي

اذكر الإجراءات الأ�سا�سية الالزمة ل�سون وتوثيق م�سرح اجلرمية ورفع اآثار الأدلة املادية من م�سرح اجلرمية.
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التعاون املبكر بني املحققني واملوظفني املخت�شني بالتحليل اجلنائي

هذا اأمر هام يف جميع الأحوال، لكن له اأهمية خا�سة يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص نظراً للم�سائل املطروحة 

اأدناه.

اأقوال ال�شحايا-ال�شهود واملعلومات االأخرى

اإن املعلومات املتاحة لك عند تقريرك ا�سرتاتيجيًة ب�ساأن التحليل اجلنائي يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص قد تكون يف البداية 

اأكرث التبا�س��اً منها يف ق�س��ايا اجلرائم العامة. وترجع اأ�س��باب ذلك اإىل رد فعل ال�سحايا اإزاء الإيذاء )اأقوال متفاوتة اأو غري 

كاملة(، واحلواجز اللغوية، وعدم التعرف على امل�س��تبه فيهم �سوى باأ�س��مائهم الرمزية فقط، والإبهام اأو عدم الدقة الذي 

ي�سوب تفا�سيل الأماكن. 

ق�شور املعرفة بحاالت االجتار باالأ�شخا�ص

قد ل يكون لدى املحققني اأو املوظفني املخت�س��ني بالتحليل اجلنائي اأي خربة �س��ابقة بجرائم الجتار بالأ�سخا�ص وعواقبها 

والآث��ار الت��ي ترتكها. لذا ينبغ��ي اأن يقوم حمققون ذوو خربة بحالت الجتار بالأ�س��خا�ص باإطالع املوظفني املخت�س��ني 

بالتحليل اجلنائي على عملية الجتار بالأ�سخا�ص.

تعدد م�شارح اجلرمية

يف العدي��د من ق�س��ايا اجلرائم م��ن املرجح اأن يكون هناك عدد �س��ئيل من م�س��ارح اجلرمية: مثاًل ال�س��يارة التي مت فيها 

الغت�س��اب اأو البنك الذي �س��هد عملية ال�ستيالء الخ. لكن يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص تزداد احتمالت وجود عدد 

كبري من م�سارح اجلرمية التي تهم املحققني. وقد يقت�سي ذلك اإدارة تلك امل�سارح معاً يف اآن واحد.

ففي ق�س��ايا الجتار بالأ�س��خا�ص من اجلائز العثور على م�س��ارح ذات �سلة يف مكان امل�س��در ويف مكان العبور ويف مكان 

املق�س��د. ومن املرجح اأن توجد يف مبان قائمة يف كل تلك الأماكن اأدلة جنائية تخ�ص ال�سحايا واملتَّجرين. كما قد تكون 

ت عرب كل هذه الأماكن الثالثة. ومن 
َّ
هناك اأدلة تربط �سخ�ساً بو�سيلة نقل ا�ستخدمت يف كل هذه الأماكن، اأو مبركبة مر

املحتمل اأن تكون الإعالنات ومعدات الت�سال والوثائق املالية مرتبطة كلها فيما بينها من زاوية التحليل اجلنائي. 

وينبغي لك دائماً اأن تنظر يف امل�س��ارح التي قد يلزم الربط بينها ويف الأماكن التي قد تقع فيها تلك امل�س��ارح. وعليك اأن 

ت�ستك�سف اإمكانية اأن تفح�ص بنف�سك تلك امل�سارح اأو اأن تطلب من غريك اإجراء هذا الفح�ص. وقد ل يكون ذلك عملياً 

يف كل احلالت، لكن قد تكون لديك �س��الت حملية جداً ينبغي األ تغفلها. وحتى اإذا كان م�س��رح اجلرمية يقع يف ولية 

ق�سائية اأخرى فمن املحتمل اأن يكون قد اأجري بالفعل فح�ٌص له واأن يكون بالإمكان تقا�سم نتائج هذا الفح�ص.

اإن الربط بني م�س��ارح اجلرمية قد يتيح لك حتديد املزيد من ال�س��حايا اأو امل�ستبه فيهم وتوليد معلومات ا�ستخبارية وعر�ص 

ق�سية اأمنت واأ�سمل على املحكمة.

اإن املوظفني الذين توجهوا اإىل اأحد م�س��ارح اجلرمية اأو تعاملوا مع م�س��تبه فيهم اأو مع �س��حايا ينبغي األ يذهبوا اإىل م�سرح 

اآخر. فهذا يحول دون انتقال التلوث من م�سرح اإىل اآخر.

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
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االأ�شخا�ص املوجودون يف االأماكن

من املرجح اأن يكون هناك اأ�س��خا�ص موجودون يف الأماكن املرتبطة بالجتار بالأ�سخا�ص، بحكم تعريف تلك الأماكن، مما 

يطرح عدداً من ال�س��عوبات. وهوؤلء الأ�س��خا�ص قد يكونون هم اأنف�س��هم "م�سارح" )ك�سحايا اأو م�ستبه فيهم( �ساأنهم يف 

ذلك �س��اأن املكان ذاته. ومن املرجح اأن تكون هناك �سعوبة يف التعرف على امل�ستبه فيهم اأو على ال�سحايا املحتملني واأن 

يحدث انتقال للتلوث.

وحيثما عا�ص اأنا�ص اأو عملوا على مقربة �س��ديدة بع�س��هم من بع�ص قد تكون الآثار املنقولة من اأحدهم اإىل اآخر ناجتة عن 

تالم�ص برئ اأو قد تكون دلياًل على حدوث ا�ستغالل.

اإدارة االأحراز مبا يكفل معرفة ت�شل�شل حيازتها

يكمن الفارق الرئي�سي بني ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص وغريها من الق�سايا يف احتمال اأن تنطوي ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص 

على عدد �س��خم من البنود الالزم �س��بطها باعتبارها اأحرازاً اأو بغر�ص اإخ�ساعها للتحليل اجلنائي. وهذا يزيد من اأهمية 

اتباع نهج حمكم.

قد يكون "ت�سل�سل احليازة" يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص طوياًل ومعقداً ب�سبب احتمال احلاجة اإىل نقل الأحراز من ولية 

ق�س��ائية اإىل اأخرى. وهنا ينبغي دائماً اأن يتم اأي نقل من هذا القبيل على نحو ميتثل لت�س��ريعات الدول امل�س��مولة بهذا 

النقل. وعليك األ تفرت�ص اأن النظام املعمول به يف وليتك الق�سائية قابل للتطبيق يف وليات ق�سائية اأخرى.

طول فرتة اال�شتغالل

اإن الكثري من اجلرائم العادية تتاألف من اأحداث فردية ق�س��رية العمر. اأما يف ق�س��ايا الجتار بالأ�س��خا�ص فمن املرجح اأن 

تكون اجلرمية عبارة عن �سل�سلة اأحداث تنطوي على ا�ستغالل دام فرتة زمنية طويلة اأو حتى جرمية واحدة م�ستمرة ي�سعب 

جداً عزل اأحداثها الفردية. ومن املرجح اأن تنطوي ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص على عدد كبري من امل�ستبه فيهم.

اإن لذلك عواقبه التي تت�س��من م�س��ارح )اأنا�ساً، اأماكن الخ( من املرجح اأن حتتوي على اآثار حتليلية جنائية كثرية قد يكون 

بع�س��ها هاماً يف حني يكون كثري منها عدمي الأهمية، ومن املحتمل اأن تكون الأدلة املثبتة للجرائم قد ف�س��دت اإىل درجة 

اأفقدتها كل قيمتها. 

العمليات التجارية

الجتار بالأ�س��خا�ص هو عملية جتارية. لذا ينبغي األ يقت�سر هدف اأي حتقيق جتريه هيئات اإنفاذ القوانني على جمرد عقاب 

فرادى املجرمني واإمنا ينبغي اأن ي�س��مل اأي�س��اً تفكيك ال�س��بكات الإجرامية. وعليه فاإن ا�سرتاتيجية التحليل اجلنائي يف 

ق�س��ايا الجتار بالأ�س��خا�ص ينبغي اأن تدر�ص الكيفية التي ميكن بها ربط الفحو�ص التحليلية اجلنائية بالعمليات اخلم�ص 

التي تنطوي عليها جرائم الجتار بالأ�سخا�ص، األ وهي الإعالن، والإيواء، والنقل، والت�سال، والتمويل. 

تقييم ذاتي

خل�ص ال�سمات املحددة لفحو�ص م�سارح اجلرائم والأدلة املادية املتعلقة بق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص.
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فح�ص ال�شحايا

اعتبارات عامة

ميكن  الأمر  هذا  اأن  احلقيقة  ففي  ال�سحية.  هو  من  اأو  فيه  امل�ستبه  هو  من  الأوىل  للوهلة  الوا�سح  من  يكون  ل  	قد  	•
اأن يظل غام�ساً لفرتة طويلة يف كثري من ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص.

اأن �س��حية الجتار  اأن تثبت  التحليلية اجلنائي��ة وحدها  اأدل��ة التالم�ص  	ق��د تك��ون هناك حالت ت�س��تطيع فيها  	•
بالأ�س��خا�ص قد تعر�ص لعتداء، لكن الأرجح هو اأن هذه احلالت نادرة. ففي حالت اأكرث بكثري يكون دور الأدلة 

التحليلية اجلنائية هو تاأكيد �سحة اأقوال ال�سحية اأو الأدلة الأخرى.

دين والناقلني( كثرياً  	قد تكون قيمة الفحو�ص التي جترى لل�س��حايا حمدودة لأن ال�س��حايا وامل�ستغلِّني )اأو املجنِّ 	•
ما يكونون قد ظلوا لفرتة طويلة على ات�س��ال وثيق جداً بع�س��هم ببع�ص. ويتناول اجلزء الوارد اأدناه م�س��ائل خا�س��ة 

تتعلق بالفحو�ص احلميمة التي جترى يف ق�سايا ال�ستغالل اجلن�سي.

"تقنيات  املعنون   ،1 املرفق  باأ�سخا�ص. ويعطي  اجتار  اأنه �سحية  ُيعتقد  الذي  ال�سخ�ص  املهم حتديد عمر وهوية  	من  	•
التحليل اجلنائي امل�ستخدمة يف تقدير العمر"، مزيداً من الإر�سادات يف هذا ال�سدد.

تت�سمن الأهداف التي تن�سدها التحقيقات املتعلقة بق�سايا ال�ستغالل اجلن�سي ما يلي:

جن�سياً؛ ال�سحية  على  اعتدى  اأنه  اأو  ال�سحية  مع  اجلن�ص  مار�ص  قد  بعينه  فرداً  اأن  	اإظهار  	•
ج�سدياً؛ ال�سحية  على  اعتدى  قد  بعينه  فرداً  اأن  	اإظهار  	•

لها؛ حدث  ما  ب�ساأن  ال�سحية  اأقوال  �سحة  	تاأكيد  	•
ال�سحية؛ با�ستغالل  عالقة  لها  تكون  قد  علل  اأو  اأمرا�ص  اأو  اإ�سابات  اأي  	حتديد  	•

لالإيذاء؛ خاللها  ال�سخ�ص  تعر�ص  التي  الفرتة  طول  	حتديد  	•
بال�سحية؛ حلقت  التي  الإ�سابات  عمر  	حتديد  	•

ال�سحية؛ هوية  	حتديد  	•
ال�سحية؛ عمر  	حتديد  	•

الخ.؛ بعينها  مبركبة  اأو  بعينه  مبكان  ال�سحية  	ربط  	•
ال�سحية. تعاطتها  اأو  لل�سحية  عطيت 

ُ
اأ كحولية  مواد  اأو  عقاقري  اأي  	حتديد  	•

تنطبق املبادئ الأ�سا�سية نف�سها على حالت ا�ستغالل العمالة وغريها من احلالت، مع اإ�سافة الهدفني التاليني:

بال�سحية. اآلت  اأو  معدات  قطعة  	ربط  	•
ال�ستغاللية. العملية  حجم  	حتديد  	•

تعدد اأ�شكال اال�شتغالل

يف حالت ا�س��تغالل العمالة وحالت ال�س��تغالل الأخرى قد تالحظ اأن الأولوية لي�س��ت لالعتداءات اجلن�سية، لكن 

ينبغي األ يغيب عن ذهنك اأبداً اأن �س��حايا جميع اأ�س��كال ال�س��تغالل كثرياً ما يكونون معر�سني ملخاطر متزايدة تتعلق 

بالنتهاك اجلن�سي.
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فح�ص ال�شحايا—اعتبارات حمددة يف ق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي

كامل  فح�ص  اإجراء  وجوب  مدى  ب�س��اأن  مبكراً  قراراً  اجلنائيني،  املحللني  مع  بالت�س��اور  املحقق،  يتخذ  اأن  	ينبغي  	•
)مبوافق��ة ال�س��حية(. فمثل ه��ذا الفح�ص قد ل يكون جمدياً لالأ�س��باب املبنية اأعاله اأو قد يك��ون ممكناً من الناحية 

التقنية لكنه يحتاج اإىل موارد تفوق املوارد املتاحة لك.

لل�سحايا. فحو�ص  اإجراء  ب�ساأن  اإر�سادات  لل�سحايا"،  حميمة  فحو�ص  "اإجراء  املعنون   ،2 املرفق  �سمن  اأدناه  	ترد  	•
معينة مثل قوارير جلمع البول،  اأطقم الأدلة املبكرة. وتت�س��من تلك الأطقم بنوداً  اأن تفكر يف ا�س��تخدام  	عليك  	•
وما�س��حات لأخ��ذ عين��ات املواد من حت��ت الأنامل وما�س��حات اأخرى لأخذ عين��ات من الفم. وهن��اك زجاجات 

واأكيا�ص، بع�سها مزود مبواد حافظة، ت�ساعد على خزن تلك املواد خزناً �سليماً.

  لعلك لحظت مما تقدم اأنه قد يحدث اأن يكون الأوان قد فات ومل يعد هناك من الأدلة التي ميكن رفعها اإل القليل. 

ومع ذلك فاإن ا�ستخدام تلك الأطقم ب�سيٌط، بل وميكن لل�سحية اأن تاأخذ هي نف�سها معظم تلك العينات. ثم اإن هذه 

التحاليل لي�ست اقتحامية، كما اإن الأطقم لي�ست باهظة التكلفة.

اأن  اأن ت�ستوثق من  اآثار كان عليك  اأي  اأنه قد تكون هناك عينات لكنك تقرتب من انتهاء مهلة بقاء  	اإذا بدا لك  	•
ال�س��خ�ص املكلف باأخذ العينات يعرف العمل املطلوب منه وكيفية اأداء هذا العمل. ومن اأمثلة ذلك ا�س��تخال�ص 

املن��ي م��ن الأجزاء العلوية من الرحم، علماً باأن ا�س��تخال�ص ه��ذا املني يظل ممكناً لفرتة طويلة لكنه عملية �س��عبة 

واقتحامية جداً.

	اإذا تع��ذر اإج��راء فح���ص كامل كان علي��ك اأن تنظر يف اإجراء فح���ص اقتحامي بقدر اأقل )مبوافقة ال�س��حية(.  	•
و�س��حيح اأن مثل هذا الفح�ص قد ل يثبت حدوث تالم�ص مع فرد ما اإل اأنه قد يوؤكد �س��حة اأقوال ال�س��حية، كاأن 

ُيظهر مثاًل اإ�سابات مرئية تت�سق مع اأقوال ال�سحية. 

اأقوال  تاأكيد �سحة  يتمثل يف  ثانوياً  لنف�سك هدفاً  اأن حتدد  ال�سحية( كان عليك  )مبوافقة  اأجري فح�ص كامل  	اإذا  	•
ٍي خا���ص بعدة رجال اأمر ل��ه قيمته يف التحقيق��ات املتعلقة بالجتار بالأ�س��خا�ص من اأجل  ال�س��حية. اإن وج��ود منِّ

ا�ستغاللهم جن�سياً حتى اإذا تعذر عليك حتديد هوية هوؤلء الرجال.

ال�سحايا. من  ر�سح  ٍي  منِّ اآثار  على  احل�سول  يف  جداً  مفيدة  الداخلية  املالب�ص  تكون  قد  اجلن�سي  ال�ستغالل  ق�سايا  	يف  	•
	يف كثري من ق�س��ايا الجتار بالأ�س��خا�ص قد تك�س��ف ال�سحية عن حادث وقع منذ وقت طويل ومل تبق منه اأي  	•

عينات ميكن اأخذها.

وغري  مبهمة جداً  باأقوال  اإدلئهم  اإىل  ا�ستغالل جن�سي حمتملون  له �سحايا  تعر�ص  الذي  الإيذاء  اآثار  تف�سي  	قد  	•
كاملة على الإطالق. 

اأقاموا عالقات جن�س��ية مع  قد  اأن يكون �س��حايا الجتار بالأ�س��خا�ص بغر�ص ا�س��تغاللهم جن�س��ياً  	من املحتمل  	•
اأ�سخا�ص كثريين، مما يجعل من املمكن اأن توجد لدى هوؤلء ال�سحايا عينات تخ�ص اأ�سخا�ساً كثريين.

ال�سحية. ج�سم  من  اآخر  جزء  اأي  يف  اأو  الفم  اأو  ال�سرج  اأو  املهبل  يف  املني  على  العثور  	ميكن  	•
بالعك�ص. والعك�ص  فيه  امل�ستبه  اإىل  ال�سحية  من  ينتقل  اأن  ميكن  كالهما  الراأ�ص  و�سعر  العانة  	�َسعر  	•

اأمر  	ق��د يظ��ل املني داخل املهبل والرح��م لفرتات طويلة )انظر "املني" اأعاله( اإل اأن ا�س��تخال�ص عينات منه  	•
اقتحامي جداً.
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القذف، وميكنها  فيه  الذي حدث  التوقيت  اإىل  والرحم  املهبل  اأماكن خمتلفة من  املاأخوذة من  العينات  ت�سري  	قد  	•
اأن توؤكد �سحة اأقوال تزعم اأن العتداء اجلن�سي دام فرتة طويلة.

اآثار حتليلية  	ق��د ل تكون اأتيحت لل�س��حايا فر�س��ة ارتداء ثياب نظيفة لفرتة طويلة. وهنا قد توج��د على ثيابهم  	•
جنائية عديدة.

فح�ص،  اإجراء  على  ال�سحية  من  ر�سيدة  موافقة  على  مقبولة،  زمنية  فرتة  احل�سول، خالل  ال�سعب  من  يكون  	قد  	•
وذلك ب�سبب ال�سدمة النف�سية التي اأ�سيبت بها ال�سحية و�سعوبات الرتجمة وعدم الثقة بال�سرطة.

باملراأة. له  موجب  ل  اآخر  اإيذاء  اإحلاق  فيه  يكون  وقد  اقتحامياً،  الفح�ص  يكون  اأن  املرجح  	من  	•
اجتار  ل�سحية  ج�سدي  فح�ص  اإجراء  يوؤدي  اأن  فيها  يرجح  ل  حالت  هناك  تكون  قد  اأعاله،  امل�سروحة  	لالأ�سباب  	•
بالأ�س��خا�ص بغر�ص ا�س��تغاللهم جن�س��ياً اإىل الك�س��ف عن اأي دليل ذي قيم��ة عملية. لذا يج��ب على املحققني 

غ  )بالت�ساور مع خرباء التحليل اجلنائي واخلرباء الطبيني( اأن يقرروا ما اإذا كانت نتائج الفح�ص اجل�سدي املحتملة ت�سوِّ

مطالبة ال�سحية باملوافقة على اإجرائه.  

فح�ص ال�شحايا—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا ا�شتغالل العمالة وغريها من ق�شايا اال�شتغالل

ال�سحية  اأقوال  البداية  منذ  تراعي  اأن  ا�سرتاتيجية حتليل جنائي  املهم لأي  من  بالأ�سخا�ص  الجتار  ق�سايا  	يف كل  	•
واأي دليل اآخر.

اأو ال�س��ناعة الذي  اأنا�ص بو�س��عك اأن تثق بهم يكونون ذوي خربة يف جمال التجارة  	عليك اأن تفكر يف اإ�س��راك  	•
حُتقق فيه من اأجل حتديد ما يلزم اأن تبحث عنه.

املوجودة  املادية  الآثار  اأو  التعرف على الإ�س��ابات  قادرين على  اإىل ممار�س��ني طبيني  التحدث  اأن تفكر يف  	عليك  	•
يف ج�سد بع�ص ال�سحايا الخ. وينبغي اأن جترى جميع الفحو�ص مبوافقة ال�سحية.

كان  الذي  واملكان  عليها  يعمل  كان  التي  الآلة  ت�سجل  اأن  عليك  ال�سخ�ص  فيها  �سادفت  مرة  اأول  ت�سجيل  	عند  	•
موجوداً فيه واملعدات التي كانت معه الخ. 

االإ�شابات التي تلحق ب�شحايا االجتار باالأ�شخا�ص بغر�ص ا�شتغالل العمالة

من اأمثلة هذه الإ�س��ابات النتوءات املت�س��لبة التي تظهر على اأيادي الأطفال الذين يعملون يف م�س��انع الن�س��يج، والأع�ساء 

املبتورة يف حالت الت�سول، واأمناط النمو الع�سلي اأو الإ�سابات الناجمة عن احلروب اأو عن التدرب على الأعمال القتالية.
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	ميكن لب�س��مات الأ�س��ابع و/اأو احلم�ص النووي ال�سبغي حتديد املعدات التي كان ال�سحية ي�ستخدمها وامل�سانع  	•
اأو القاعات التي كان يعمل بها واملكان الذي كان ينام فيه.

ال�سحية  يربط هذا احلم�ص بني  قد  اأو  اآلة معينة،  اأثناء عملها على  اأ�سيبت  ال�سحية  اأن  النووي  يبني احلم�ص  	قد  	•
اأو امل�ستبه فيه من ناحية وبني �سالح معني من ناحية اأخرى ا�سُتخدم اأداَة "�سبط وربط".

ا�ستخدام  املباين(  يف  اأو خمدرات  كيماويات  وجود  اإىل  ت�سري  اأدلة  على  مثاًل  العثور  )عند  القت�ساء  عند  	عليك  	•
اأطقم الأدلة املبكرة املذكورة اأعاله حتت عنوان "ال�سحايا-ال�ستغالل اجلن�سي".

اأو عمال على مقربة �س��ديدة  اأقاما معاً  	ق��د يك��ون من املرجح انتقال التلوث بني ال�س��حية وامل�س��تبه فيه لأنهما  	•
اأحدهما من الآخر لفرتة زمنية مديدة.

اأخرى. مبعدات  اأو  معينة  باآلت  ربطها  ميكن  عالمات  اأو  اإ�سابات  ال�سحايا  لدى  تكون  	قد  	•



معيناً. عماًل  تالئم  بحيث  الثياب  تطويع  مت  قد  يكون  	قد  	•
�سناعية. اأو  زراعية  عمليات  عن  ناجتة  مواد  من  اأجزاء  على  الثياب  حتتوي  	قد  	•

اأو  معينة  بعمليات  مقرتنة  لكيماويات  تعر�ص  اأو  تعاطى خمدرات  قد  ال�سخ�ص  اأن  والبول  الدم  عينات  ُتظهر  	قد  	•
اأ�سيب مبر�ص.   

فح�ص ال�شحايا

االإجراءات

ينطبق هنا نهج م�سرح اجلرمية العام

	عليك باتخاذ احتياطات �س��حية واأخرى تتعلق بالأمان. عند م�س��ادفة �س��خ�ص اأثناء تدخل تكتيكي )غارة( اأو  	•
اأثناء ن�س��اط بولي�س��ي روتيني قد ل يكون وا�س��حاً ما اإذا كان �س��حية اأو م�س��تبهاً فيه. وقد تكون هناك مقاومة، رمبا 

با�ستخدام اأ�سلحة.

  يف بع�ص احلالت قد يبدي �س��حايا الجتار بالأ�سخا�ص مقاومًة وموقفاً عدوانياً. ومن الأمثلة ال�سارخة هنا حالة طفل 

متجر به بغر�ص القتال احلربي.

  ينبغ��ي اتخ��اذ ما يلزم من تدابري تتعلق بال�س��حة والأمان من جانب امل�س��اركني يف اإجراء الفحو�ص اجل�س��دية اأو يف 

الأماكن التي توجد فيها �سوائل ج�سدية. وينبغي املوازنة بني احلاجة اإىل الأمان واحلاجة اإىل عدم و�سم ال�سحايا.

عندئذ. يفعل  كان  وماذا  ال�سخ�ص  فيها  �سادفت  مرة  اأول  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
	عليك اأن ت�س��جل م�س��رح اجلرمية العام الذي عرث فيه على �س��حية حمتملة )انظر اأي�ساً "الأماكن" اأدناه(. وينبغي اأن  	•

يتم ذلك با�ستخدام اأجهزة الت�سوير والفيديو اإذا كانت متاحة، والر�سومات، واخلرائط، والأو�ساف املكتوبة.

	يو�س��ى ب�س��دة باأن حتدد، قبل البدء بفح�ص ال�س��حية، ما هي رواية ال�سحايا وكل ما هو معلوم عدا ذلك ب�ساأن  	•
اأ�س��ياء معين��ة مث��ل املكان الذي ع��رث فيه على ال�س��حايا. وينبغ��ي احلر�ص دائماً عل��ى املوازنة ب��ني الوقوف على 

حقيقة الروايات املزعومة واحلاجة اإىل رفع الأدلة التي قد تختفي اأو تتلف ب�س��رعة. ويجب اإجراء كل الفحو�ص وفقاً 

للت�سريعات املعمول بها لديك ومبوافقة ال�سحايا.

توجد  قد  اأنه  اإل  اآخر  �سخ�ص  ال�سخ�ص يف �سحبة  بقاء  فرتة  بازدياد طول  يزداد  الآثار  انتقال  احتمال  اأن  	�سحيح  	•
اآثار ملواد معينة يف اأماكن على ج�سد ال�سخ�ص ي�سعب �سرح �سبب وجودها اأياً طالت مدة تلك ال�سحبة.

  اإن احل�س��ول عل��ى رواي��ة كاملة ي�س��اعد على حتديد مناط��ق الفح�ص التي ميكن العث��ور فيها على اأثر يوؤكد �س��حة 

الرواية.

اأن  	ق��د تفك��ر يف اإجراء فح�ص طبي بهدف حتديد عمر ال�س��حايا. لكن عليك اأن تعرف اأن هذا التحديد ميكن  	•
يكون �س��عباً جداً وغري دقيق. ملزيد من املعلومات انظر املرفق 1- املعنون "تقنيات التحليل اجلنائي امل�س��تخدمة يف 

تقدير العمر".

اأو تُخطَّ ر�س��ومات لل�س��حية اأو تلتقط �س��ورة لل�سحية ُتظهر اأي اإ�سابات مرئية. وحتى اإذا  اأن تدون مالحظة  	عليك  	•
وافقت ال�س��حية على فح�ص وت�سجيل اإ�س��ابات غري مرئية فاإن من املمار�سات اجليدة التقاط �سور وحفظ �سجالت 

تبني ما كانت ال�س��حية ترتديه قبل الفح�ص. واأياً كان نطاق الفح�ص الذي يوافق عليه ال�س��خ�ص فاإن اأي ت�س��جيل 

لالإ�سابات وغريها �سيرثي التحقيق.
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	عند التقاطك �سوراً عليك اأن تعلم اأن اإظهار وجه ال�سحية قد ي�سبب م�ساكل يف بع�ص احلالت. وقد يطلع دفاع  	•
املتهمني على ال�س��ور اأو �س��رائط الفيديو التي تف�سي اإىل الإف�ساح عن اأمور معينة اأمام املحكمة اأو اإىل حتديد امل�ستبه 

فيه. وقد يوؤدي التقاط �سور للوجه اإىل تقلي�ص فر�ص تعاون ال�سحية مع التحقيقات.

فاإن  الثياب  على فح�ص  قادراً  تكون  مفيدة. وحتى عندما  اإىل احل�س��ول على عينات  الثياب  يف�س��ي فح�ص  	قد  	•
من املمار�سات اجليدة �سبط هذه الثياب.

وقتئذ. ترتديها  ال�سحية  كانت  التي  الثياب  عن  تختلف  للفح�ص  املتاحة  ال�سحية  ثياب  تكون  	قد  	•
ال�سحية. رواية  �سحة  توؤكد  الثياب  على  مرئية  اأ�سرار  هناك  تكون  اأن  اأي�ساً  املحتمل  	من  	•

اأدناه(. الوارد  "الأماكن"،  املعنون  الق�سم  انظر  التفا�سيل  من  )ملزيد  قيِّمة  عينات  الأثاث  قطع  من  وغريه  الفرا�ص  يفرز  	قد  	•
واملناطق  فيها  ينامون  كانوا  التي  والأماكن  ال�سحايا  ثياب  اإىل حتديد  املحققون  ي�سعى  اأن  ينبغي  الأحوال  	يف كل  	•
الأخ��رى يف املب��اين التي كانوا يرتادونها والأماكن التي كانوا يعملون اأو يقيم��ون فيها واملركبات التي كانوا يتنقلون 

بوا�سطتها وما اإىل ذلك، من اأجل زيادة فر�ص جناح التحليل اجلنائي.

	عليك اأن حت�س��ل على عينات �س��بط من ال�س��حية. والو�س��ع الأمثل هو اأن تت�س��من تلك العينات ب�س��مات  	•
الأ�سابع، وعينات احلم�ص النووي وال�َسعر. فهذه العينات مطلوبة لربط ال�سحايا بالأماكن وغريها.

الوثائق(. اأنواع  و�سائر  وال�سفر  الهوية  )وثائق  الوثائق  اأنواع  كل  جتمع  اأن  	عليك  	•

تقييم ذاتي

ما هي ال�س��مات املحددة للفحو�ص املتعلقة مب�س��رح اجلرمية والأدلة املادية يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص عند فح�ص �سحايا 

الجتار بالأ�سخا�ص؟

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
دليل ب�ساأن مكافحة الجتار بالب�سر،  م   18

فح�ص امل�شتبه فيهم

االعتبارات الواجب مراعاتها

فيه. امل�ستبه  اأو  ال�سحية  هو  من  الأوىل  للوهلة  وا�سحاً  يكون  ل  	قد  	•
اأمتعتهم. �سبط  اأو  تفتي�سهم  اأو  اعتقالهم  حماولة  عند  مقاومة  فيهم  امل�ستبه  يبدي  	قد  	•

اأن ي�س��تخدموها عن عم��د يف مواجهة من  اأو مفردات اأخرى ميكنهم  اأ�س��لحة  	ق��د تك��ون بحوزة امل�س��تبه فيهم  	•
يفت�سونهم اأو ميكنها اأن ت�سبب اإ�سابات اأثناء التفتي�ص.

ال�ساهد  اأو  ال�سحية  رواية  اإما من خالل  وذلك  فيه،  امل�ستبه  تقابل  اأن  قبل  ُزعم حدوثه  مبا  ما  تكون على علم  	قد  	•
واإما نتيجة لتحريات اأخرى.

فح�ص امل�شتبه فيهم—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي

اأجزاء حميمة من ج�س��د امل�س��تبه فيه  اأن ترتك مزاعم وقوع اعتداء جن�س��ي عينات لل�س��حية على  	من املرجح  	•
)وكذلك على بقية اأجزاء ج�سده(.

طويل. زمن  منذ  وقعت  قد  املزعومة  اجلن�سية  العتداءات  تكون  	قد  	•
ال�سحية على  اآثار  اأن  اإل  ُتغ�سل  اأو  ب�سرعة  تتحلل  اأو  ُتزال  قد  ال�سحايا  اأج�ساد  فيهم على  امل�ستبه  اآثار  اأن  	�سحيح  	•

ج�سد امل�ستبه فيه قد تبقى لفرتة معينة، خا�سة اإذا كان امل�ستبه فيه ل يعتني كثرياً بنظافته ال�سخ�سية.



اأو يعمالن على  	يف ح��ني ميك��ن الدعاء باأن الآثار التي عرث عليها تعزى اإىل اأن ال�س��حية وامل�س��تبه فيه يقيمان  	•
مقربة �س��ديدة اأحدهما بالآخر فاإن بع�ص الآثار تكون يف اأماكن معينة من اجل�س��د مبا يجعل من ال�س��عب ادعاء اأنها 

تعود اإىل "تالم�ص بريء". 

فح�ص امل�شتبه فيهم-اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا ا�شتغالل العمالة وغريها من ق�شايا اال�شتغالل

اأيَّ  اأو  رفيعاً،  اأو �س��ارات توحي باأن حاملها ي�سغل من�سباً  اأيَّ بّزات نظامية  اأن تت�س��ّمن  	امللبو�س��ات الهامة ميكن  	•
�سيء يوحي باأن حامله ي�سارك يف عملية خا�سة داخل امل�سنع اأو يقود وحدة معينة الخ، اأو اأ�سلحًة اأو معداٍت اأخرى 

ميكن ا�ستخدامها يف اأغرا�ص "ال�سبط والربط" كالع�سي اأو ال�سياط.

اعتداء. عن  ناجتة  دماء  عليها  تكون  كاأن  معينة،  ب�سحية  فيه  م�ستبهاً  تربط  اآثارا  الثياب  حتمل  	قد  	•
معينة. عملية  يف  �سارك  اأنه  على  تدل  اآثار  فيه  امل�ستبه  على  تكون  	قد  	•

فيه. م�ستبهاً  كان  ورمبا  ما  مكان  يف  رفيعاً  من�سباً  ي�سغل  اأنه  اإىل  ال�سخ�ص  بحوزة  اأخرى  اأمتعة  ت�سري  	قد  	•
تعطي  قد  لكنها  الأمتعة  تلك  حتتويها  التي  املعلومات  من  م�ستمدة  اأدلة  ال�سخ�ص  بحوزة  التي  الأمتعة  تعطي  	قد  	•

اأي�ساً دلياًل قيماً على اأثر ناجت عن تالم�ص مثل ب�سمات الأ�سابع.

	يف بع�ص اأو�ساع العمل قد يكون وا�سحاً من هو �ساحب ال�سلطة ومن هو عدمي ال�سلطة. لكن ذلك قد ل يكون  	•
وا�س��حاً يف حالت اأخرى. ومن اأمثلة ذلك جماعات املت�سولني، وع�س��ابات ال�سرقة، والأطفال وال�سبان املتجر بهم 

من اأجل اإ�سراكهم يف احلروب. 

فح�ص امل�شتبه فيهم

االإجراءات

ينطبق نهج م�سرح اجلرمية العام على فح�ص امل�ستبه فيهم.

عليك اأن ت�سع خطة ا�سرتاتيجيتك التحليلية اجلنائية بناء على ما تعرفه فعاًل. وعليك اأن ت�ستعر�ص با�ستمرار ما تعرفه واأن 

تعدل تلك اخلطة وفقاً لذلك. ويو�سى باأن تتعاون مع املتخ�س�سني يف التحليل اجلنائي عند اتخاذك تلك القرارات.

يف كل عمليات تفتي�ص الأ�سخا�ص عليك اأن تفكر يف جانبي ال�سحة والأمان.

مبنى  فيه داخل  كانوا  الذي  املحدد  املكان  مثاًل  فيهم،  امل�س��تبه  فيها على  التي عرث  الأماكن  ت�س��جل  اأن  	عليك  	•
معني، واملكان الذي كانوا ينامون فيه، واملكان الذي كانوا جال�سني فيه داخل مركبة معينة الخ.

عليه. العثور  وقت  فيه  املت�سبه  برفقة  كان  من  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
ال�سور. اأو  الفيديو  باأجهزة  ذلك  ت�سجيل  الإمكان  قدر  	عليك  	•

مالب�سه. فيه  امل�ستبه  بها  يرتدي  التي  الكيفية  ت�سور  اأن  	عليك  	•
	علي��ك بتفتي���ص املالب�ص بحثاً عن الوثائق والهواتف )انظر فح�ص الوثائق وفح�ص معدات تكنولوجيا املعلومات  	•
والت�س��الت( اإلخ، والأ�س��لحة واأي اأ�سياء قد توحي باأداء الق�سم اأو ال�س��عائر الدينية التقليدية )ملزيد من املعلومات 

انظر النميطة 4 املعنونة "طرائق ال�سيطرة امل�ستخدمة يف الجتار بالأ�سخا�ص"(.

فقدانها. اأو  املواد  هذه  تلويث  اإىل  يوؤدي  ل  نحو  على  ذلك  تفعل  اأن  	عليك  	•
ا�ستطعت. اإن  بال�سور/الفيديو  ذلك  ت�سجل  اأن  والأف�سل  عليه،  ُعرث  َمن  ومع  عليه  ُعرث  ما  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
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مالب�سه. فيه  امل�ستبه  ارتداء  اأثناء  مرئية  اإ�سابات  اأي  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
وعلى  لديك  بها  املعمول  للت�سريعات  وفقاً  تفعل ذلك  اأن  وعليك  فيه.  امل�ستبه  تفكر يف �سبط مالب�ص  اأن  	عليك  	•
نحو يحفظ كرامة ال�س��خ�ص وخ�سو�س��يته. والأف�س��ل هو �س��بط املالب�ص يف ق�سم �س��رطة اأو يف مكان مماثل. اأما اإذا 

كنت م�سطراً ل�سبط تلك املالب�ص "يف امليدان" كان عليك اأن تكفل اأن يتم ذلك يف مكان وعلى نحو يحولن دون 

انتقال التلوث ويحفظان كرامة ال�سخ�ص.

	اإذا ُع��رث على م�س��تبه فيهم وعلى �س��حايا حمتملني كان عليك اأن تبقي عليه��م يف جمموعتني متباعدتني قدر  	•
الإمكان )تلك ممار�سة جيدة ل لأغرا�ص التحليل اجلنائي وحدها واإمنا اأي�ساً ملنع الرتويع(.

هنا  معاً.  حمتملني  و�سحايا  فيهم  م�ستبه  على  العثور  عند  للتلوث  النتقال  بع�ص  حدوث  من  مفر  هناك  يكون  ل  	قد  	•
يكون عليك اأن تبذل ق�س��ارى جهدك من اأجل اأن تكفل قيام اأ�س��خا�ص منف�س��لني باإجراء عمليات التفتي�ص الأولية. 

ن َمن فتَّ�ص َمن، واأن تكون �سريحاً مع املحللني اجلنائيني واأع�ساء النيابة العامة واملحاكم ب�ساأن ما حدث. وعليك اأن تدوِّ

باإجراء فح�ص مادي كامل للم�ستبه فيه.  	عليك اأن تنظر، عند القت�ساء، يف تكليف �سخ�ص موؤهل تاأهياًل منا�سباً  	•
وينبغي اأن يتم ذلك وفقاً للت�سريعات املعمول بها لديك.

معينة. اأماكن  اأو  وثائق  اأو  مبعدات  ربطهم  لك  �سيتيح  فهذا  فيهم.  امل�ستبه  اأ�سابع  ب�سمات  على  حت�سل  اأن  	عليك  	•
الك�سف عن هوية  يفيد ذلك يف  ال�سبغي عند القت�ساء. فقد  النووي  تنظر يف احل�سول على احلم�ص  اأن  	عليك  	•

من بعث بر�سائل الخ.

فح�ص امل�شبه فيهم—اإجراءات حمددة يف ق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي

	عليك اأن تفكر يف تكليف �س��خ�ص مالئم باإجراء فح�ص حميم للم�س��تبه فيه، وذلك وفقاً للت�س��ريعات املعمول  	•
بها لديك.

يغطيها. التي  اجلوانب  واأهم  الفح�ص  اأهداف  حتديد  على  الفح�ص  هذا  يجري  الذي  ال�سخ�ص  مع  تتعاون  اأن  	عليك  	•

فح�ص امل�شتبه فيهم—اإجراءات حمددة تتعلق بق�شايا ا�شتغالل العمالة وغريها  من ق�شايا اال�شتغالل

اأن �سادفتهم. وفيما يخ�ص  اأن ت�سجل املكان الذي كان فيه النا�ص داخل املباين وماذا كانوا يفعلون وقت  	عليك  	•
ا�س��تغالل العمالة قد تت�س��من النقاط الهامة حتديد هوية ال�س��خ�ص الذي بدا اأنه ي�س��رف على عمال اآخرين وهل 

كان هناك من ي�ساركه هذا الإ�سراف، وهل كان هوؤلء النا�ص يف مكاتب يبدو اأنها ت�ستخدم يف اإدارة عملية معينة.

�سادفتهم.  اأن  وقت  مزودين  كانوا  ومباذا  ثياب  من  يرتدون  كانوا  ماذا  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
ثيابهم. ارتدائهم  اأثناء  املرئية  الإ�سابات  كل  ت�سجل  اأن  	عليك  	•

	علي��ك اأن تفت�س��هم وفقاً للت�س��ريعات املعم��ول بها لديك. وتت�س��من الأمتعة الهامة الهوات��ف املحمولة، واأجهزة  	•
ال�س��تدعاء، و�س��جالت العمل، واأوراق املهام اليومية، والأ�س��لحة املمكن ا�س��تخدامها يف اأغرا�ص ال�س��بط والربط، 

والأدوات التي تقرنهم مبهام معينة، و�سارات الهوية، وبطاقات التعريف ال�سخ�سية، والر�سائل، وك�سوف الأجور اإلخ.

اليد. حقائب  مثل  يحملونها  اأخرى  اأمتعة  اأي  التفتي�ص  ي�سمل  اأن  اأي�ساً  	ينبغي  	•
اإليها. وهذا ي�سمل املكتب  	ينبغي اإجراء حتريات لتحديد الأماكن والأ�سياء التي ي�ستطيع هذا ال�سخ�ص الو�سول  	•
الذي يعمل به، والر�س��ومات، واخلزائن واملفاتيح التي ي�س��تطيع الو�س��ول اإليها، واملركبات واحلوا�س��يب والهواتف 

واأنظمة احلفظ التي ي�ستخدمها. وقد تتاح تلك املعلومات اأثناء املقابالت ال�سخ�سية مع امل�ستبه فيه وال�سهود الآخرين 

مبن فيهم ال�سحايا اأو من خالل حتريات اأخرى.

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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	علي��ك اأن تفك��ر يف تكليف �س��خ�ص مالئم باإجراء فح�ص اآخر للم�س��تبه فيه. ومن غ��ري املرجح اأن يكون هذا  	•
الفح�ص مماثاًل للفحو�ص التي جترى يف بع�ص التحريات املتعلقة بال�س��تغالل اجلن�س��ي من حيث طابعها امل�ستفي�ص 

اأو القتحامي، لكنه ميكن اأن يفيد يف الظروف التي قد يحمل فيها امل�س��تبه فيه اإ�س��ابات توؤكد �س��حة اعتدائه على 

ال�سحية اأو وقوع حادث �سناعي مثاًل.

لالعتداء  يتعر�س��ون  جن�س��ية  غري  لأغرا�ص  بهم  الجتار  �س��حايا  من  )كثري  جن�س��ية  جرائم  ارتكاب  ادعاء  	عند  	•
اجلن�سي( تنطبق نف�ص العتبارات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص لغر�ص ا�ستغاللهم جن�سياً.

تقييم ذاتي

ما هي ال�سمات املحددة لفحو�ص م�سرح اجلرمية والأدلة املادية يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص عند فح�ص امل�ستبه فيهم؟
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فح�ص االأماكن

االعتبارات الواجب مراعاتها

واأمانهم. موظفيك  �سحة  تهدد  مبخاطر  حمفوفة  كثرية  اأماكن  هناك  بالأ�سخا�ص  الجتار  ق�سايا  	يف  	•
متعددة. باآثار  اجلرمية  م�سارح  تلوث  فيها  ي�ستد  اأن  املرجح  من  كثرية  اأماكن  هناك  بالأ�سخا�ص  الجتار  ق�سايا  	يف  	•

اإل بعد  لني وهوية ال�س��حايا. فقد ل ي�سبح ذلك وا�سحاً  	يف حالت كثرية قد ي�س��عب التمييز بني هوية امل�س��تغِّ 	•
م�سي فرتة من الوقت.

الب�سمات ع�سرياً  تلك  رفع كل  يكون  قد  لذا  الأ�سابع.  ب�سمات  هناك عدد �سخم من  �سيكون  املباين  	يف معظم  	•
وي�ستغرق وقتاً طوياًل ويحتاج اإىل تقنيات متخ�س�سة.

واإكماله. اجلنائي  التحليلي  الفح�ص  تخطيط  اأجل  من  طويلة  لفرتة  مكان  تاأمني  اإىل  حتتاج  قد  بالأ�سخا�ص  الجتار  ق�سايا  	يف  	•

فح�ص االأماكن—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي

	من املرجح اأن توجد �سوائل واآثار ج�سدية يف املواخري والأماكن املماثلة. وهذه ال�سوائل والآثار قد ت�سكل خماطر  	•
�سحية جمة.

اآثار املني والدم وال�س��وائل  اأن توجد  يف املواخري عينات كثرية من احلم�ص النووي ال�س��بغي يف  	م��ن املرج��ح  	•
واملواد اجل�سدية الأخرى.

اأ�سياء معينة  اأ�سعار اخلدمات اجلن�سية وتفا�سيل  اأو �سجالت اأخرى ترد فيها  	الوثائق الهامة ت�س��مل اأي ك�س��وف  	•
مثل �س��داد "الإيجار". فقد اأو�س��حت التجربة اأن يف كثري من حالت ال�س��تغالل اجلن�س��ي التجاري تكون هناك 

�سجالت زاخرة بالتفا�سيل.

الخ.  واملهاجع  العمومية  والغرف  ال�ستقبال  مناطق  ت�سجل  اأن  عليك  كان  ماخوراً  املكان  كان  	اإذا  	•
بعد  اإلخ  ة 

َّ
الأ�ِس��ر �س��بط  تفكر يف  اأن  عليك  لذا  التالم�ص.  اآثار  من  العديد  ة على 

َّ
الأ�ِس��ر اأن حتتوي  املرجح  	من  	•

ة لي�ص 
َّ
ة يف�سح اأمامك خيار فح�س��ها. اأما اإذا ات�سح اأن اإجراء فح�ص كامل لالأ�ِسر

َّ
ت�س��جيلها يف املوقع. ف�س��بط الأ�ِسر

ممكناً من الناحية العملية فقد تكون حلالتها الظاهرية قيمة تفيد يف تاأكيد �سحة رواية معينة الخ.



فهذه  املوقع.  م�سابهة موجودة يف  مواد  اأو  زيوت  اأو  اأدوات جن�سية  اأو  ُدمى جن�سية  اأي  وت�سبط  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
ق��د تك��ون اأدلة يف حد ذاته��ا، لكن عليك اأي�س��اً اأن ت�س��عى اإىل رفع الأدل��ة املتعلقة بعالمات الأ�س��ابع واحلم�ص 

النووي ال�سبغي.

فح�ص االأماكن—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا ا�شتغالل العمالة وغريها من ق�شايا اال�شتغالل

اأو حالة  	قد ت�سكل مواقع ا�ستغالل العمالة خماطر خا�سة تتعلق بال�سحة والأمان ب�سبب طبيعة الن�ساط التجاري  	•
املعدات اإلخ.

الفح�ص  تقدير خماطر  اأجل  �سناعي معني من  اأو  عليم مبجال جتاري  �سخ�ص  م�سورة  التما�ص  تفكر يف  اأن  	عليك  	•
التحليلي اجلنائي للمباين واملعدات.

املعدات. ن  يوؤمِّ كيف  يعرف  �سخ�ساً  معك  ت�سطحب  اأن  	عليك  	•
)اأو عدم وجود(  ي�سمل ذلك وجود  اأن  وينبغي  املكان.  ال�سائدة يف  لالأو�ساع  و�سامل  عام  ت�سجيل  اإجراء  	ينبغي  	•

معدات �سحة واأمان، وحالة اأي اآلت اأو معدات اأخرى.

ميكن فح�ص الآلت والأدوات واملعدات من اأجل حتديد م�ستخدميها.  

اإذا كانت هناك اأية اأدلة على اأن اأنا�ساً ينامون يف مبان يفرت�ص اأن تقت�سر على العمل وحده َوَجب ت�سجيل ذلك.  

   ق��د يتيح لك اأخ��ذ عينات من مواد كيميائية اأو مواد اأخرى يف املوقع اأن تربطها بعينات مماثلة ُعرث عليها على مالب�ص 

العمال اأو مبواد اأخرى عرث عليها.

  ينبغي ت�س��جيل اأي دليل على هوية ال�س��خ�ص الذي ي�س��تخدم مكتباً بعينه. وهذا الدليل قد ي�سمل لوحة الأ�سماء 

املعلقة على الباب وال�س��ور املو�س��وعة فوق املكتب واليوميات وبطاقات التعريف ال�سخ�س��ية الخ. وهذا الدليل قد 

ي�ساعد على حتديد "ت�سل�سل القيادة". 

فح�ص االأماكن

االإجراءات

ينطبق نهج م�سرح اجلرمية العام على فح�ص الأماكن.

دخولك  عند  جنائي  حتليل  ا�سرتاتيجية  تخطيط  املتاحة يف  ال�ستخبارية  والبيانات  املعلومات  ت�ستخدم  اأن  	عليك  	•
املباين، �سواء يف حالة الدخول التكتيكي )الغارات( اأو يف حالة الزيارات التي يجري خاللها متابعة التحريات.

املكان. دخولك  عند  يفعلون  كانوا  وماذا  املوجودين  هوية  ت�سجل  اأن  	عليك  	•
خرائط. ر�سم  وينبغي  الفيديو،  اأو  الت�سوير  اأجهزة  با�ستخدام  الت�سجيل  هذا  يتم  اأن  	الأف�سل  	•

"ال�سحايا وامل�ستبه فيهم" ب�ساأن ت�سجيل املالب�ص  الواردة )اأعاله( حتت عنوان  اأن ت�س��تخدم الإر�س��ادات  	عليك  	•
التي يرتديها النا�ص واإجراء عمليات التفتي�ص.

اأن  بت�س��جيل ردودهم. وعليك  فيه. وعليك  ينامون  اأو  الذي يعملون  املكان  اأن يحددوا  النا�ص  ت�س��األ  اأن  	عليك  	•
تفكر يف حتديد هوية الذين ناموا يف مكان بعينه، بوا�س��طة الت�س��وير حيثما اأمكن اأو بوا�س��طة تقنيات اأخرى مثل رفع 

ب�سمات الأ�سابع يف منطقة الفرا�ص اأو �سبط الفرا�ص عند القت�ساء.

	علي��ك اأن تنظ��ر يف اإج��راء مقابالت �سخ�س��ية مع املوجودي��ن يف املباين من اأجل حتديد هوي��ة القادرين على  	•
الو�سول اإىل اأماكن معينة والغر�ص من ذلك.

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
دليل ب�ساأن مكافحة الجتار بالب�سر،  م   22



	ينبغ��ي البح��ث ع��ن الوثائق الهامة املوجودة يف املباين، وت�س��جيلها يف املوقع، و�س��بطها عند القت�س��اء متهيداً  	•
لحتمال فح�س��ها لحق��اً. ومن اأمثلة تلك الوثائق اأي اإ�س��عارات تب��ني اللوائح املتبعة واخلدم��ات املقدمة، ووثائق 

الهوية وال�سفر، و�سجالت العمالة املدونة يف دفاتر الأ�ستاذ وما �سابهها من ت�سجيالت للمعامالت املالية.

اأو مواد هامة اأخرى م�س��بوهة ُيعرث عليه��ا، وينبغي الحتفاظ بها متهيداً  ل يف املوقع اأي عقاقري  اأن ُت�س��جَّ 	ينبغ��ي  	•
لحتمال حتليلها.

معلومات. من  ي�ستجد  قد  ما  مراعاة  اأجل  من  ن�سط  ا�ستعرا�ص  اإجراء  	ينبغي  	•
اخللوية.    والهواتف  املحمولة  واحلوا�سيب  املكتبية  احلوا�سيب  �سبط  	ينبغي  	•

تقييم ذاتي

ما هي ال�سمات املحددة لفحو�ص م�سرح اجلرمية والأدلة املادية يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص عند فح�ص الأماكن؟

23 النميطة 7: فح�ص م�سرح اجلرمية والأدلة املادية يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص 

فح�ص املركبات

االعتبارات الواجب مراعاتها

بالعك�ص. والعك�ص  فيهم  بامل�ستبه  ال�سحايا  لربط  مفيدة  فر�سة  املركبات  تتيح  	قد  	•
فيهم. امل�ستبه  ومالب�ص  ال�سحايا  مالب�ص  من  واألياف  �َسعر  على  الأخرى  واملركبات  ال�سيارات  تنجيد  مواد  حتتوي  	قد  	•

الخ، قد تف�س��ح هي  البن�زين وبطاقات �س��ف املركبات  اإي�س��الت  الوثائ��ق املوجودة يف املركبات، مثل  	بع���ص  	•
الأخرى فر�ساً طيبة اأمام الفح�ص. 

الفح�ص. اأمام  فر�ساً  تف�سح  قد  ال�سوكولته،  وبقايا  ال�سجائر  كاأعقاب  ال�سيارات،  يف  القمامة  	مواد  	•
املركبة. على  التعرف  يف  تفيد  قد  اآثاراً  وراءها  ترتك  ذاتها  	املركبة  	•

بها. تَعقُّ تتيح  ت�سنيف  اأو  ت�سجيل  األواح  حتمل  املركبات  	معظم  	•
التاأمني. و�سهادات  القيادة  رخ�ص  مثل  معينة،  وثائق  اإىل  يحتاجان  وت�سغيلها  املركبات  	قيادة  	•

	بع���ص املتَّجرين ي�س��تخدمون مركبات بدون اأي وثائق لكن بع�س��هم الآخر يق��ودون املركبات على نحو قانوين  	•
لأنهم ل يريدون لفت انتباه هيئات اإنفاذ القوانني.

املركبة ومنتجها  لون  املوؤلفة من  التوليفة  املركبات من خالل  ب  تعقُّ ت�سنيف ميكن  رقم  	حتى يف ظل عدم وجود  	•
والعالمات اخلا�سة بها. ويف بع�ص الأماكن ميكن عمل ذلك بالبحث الآيل.

فح�سها. ت�ستطيع  اأن  اإىل  بها  وحتتفظ  املركبات  ت�سحب  اأن  القوانني  اإنفاذ  لهيئات  	ميكن  	•
اأجهزة ت�س��جيل  ب حتركاتها. وهذه املعدات قد ت�س��مل  	بع���ص املركب��ات قد حتتوي على معدات تتيح لك تعقُّ 	•

بيانات الرحالت يف ال�ساحنات اأو الهواتف املحمولة اأو نظم املالحة بوا�سطة ال�سواتل.

اأو  	اإذا كان��ت املركب��ة ذاتها خالية من اأي معدات تتيح تعقبها فقد يكون النا�ص املوجودون داخلها ا�س��تخدموا،  	•
عاكفني على ا�ستخدام، هواتف حممولة تتيح تعقبهم.



فح�ص املركبات—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي

َمنٍّي ومواد  املركبات كان هناك احتمال وجود  اإحدى  اعتداء جن�سي داخل  اأو  	اإذا زعم حدوث معا�سرة جن�سية  	•
هامة اأخرى.

	عندما يزعم حدوث معا�س��رة جن�س��ية اأو اعتداء جن�سي داخل اإحدى ال�سيارات ينبغي اإخطار موظفي التحليل  	•
اجلنائي. فالفح�ص لن يجرى ما مل يكن اأخ�سائيو التحليل اجلنائي على علم بطبيعة هذه املزاعم.

	عند ا�س��تخدام �س��يارات التاك�س��ي وغريها من اأ�س��كال النقل العام عليك اأن تفكر يف اإجراء فح�ص لل�سائقني  	•
واملهام وا�ستدعاءات املركبات الخ.

	يف ق�س��ايا الجتار بالأ�س��خا�ص تكون هناك يف بع�ص الأماكن رحالت ق�س��رية جداً تنتقل خاللها ال�سحية من  	•
حمل اإقامتها اإىل حمل ا�ستغاللها، وكثرياً ما ت�ستخدم يف هذه الرحالت �سيارات التاك�سي. 

فح�ص املركبات—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا ا�شتغالل العمالة وغريها من ق�شايا اال�شتغالل

	يف حالة املركبات التجارية عليك اأن تفكر يف ا�ست�سارة خرباء يف الت�سجيالت التي ُيفرت�ص اأن يحتفظ بها مديرو  	•
النقل وال�س��ائقون، كر�سومات اأجهزة ت�سجيل بيانات الرحالت عندما ت�س��تخدم تلك الأجهزة. فهذه الت�سجيالت 

ميكن اأن تعطي معلومات عن امل�سارات املقطوعة.

	عليك اأن ت�ستعني بخرباء، مثل �سباط �سرطة املرور، من اأجل حتديد التعديالت التي اأدخلت على املركبات والتي  	•
قد توحي باأن تلك املركبات قد ا�ستخدمت يف اإخفاء م�سافرين اأو يف نقل اأنا�ص �سمن عملية اجتار باأ�سخا�ص.

اأن  عليك  لذا  اجلنائية.  التحليلية  الأدلة  اأف�سُل  منها  ُت�ستخل�ص  اأن  يت�سنى  حتى  جافة  املركبات  تكون  اأن  	يجب  	•
تخطط م�س��بقاً لتدبري مرافق خزن مالئمة حلجم املركبات التي تتوقع فح�س��ها. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بع�ص املركبات 

امل�ستخدمة يف عمليات الجتار بالأ�سخا�ص بغر�ص ا�ستغالل العمالة قد تكون ذات اأحجام �سخمة. 

فح�ص املركبات

االإجراءات

ينطبق هنا نهج م�سرح اجلرمية العام

	اإذا اأوِقَف��ت املركب��ُة وبداخلها ركاٌب كان عليك اأن ت�س��جل هوية هوؤلء الركاب واأماكن جلو�س��هم. وعليك اأن  	•
تتخذ الإجراءات املذكورة اأعاله من اأجل تفتي�ص الركاب و�سبط اأمتعتهم.

	عليك اأن ت�س��جل هوية من ي�س��تطيع الو�س��ول اإىل املركبة بعد اأن اأ�س��بحت يف حيازة ال�س��رطة، مبا يف ذلك يف حالة  	•
وجوب قيادتها اإىل مركز �سرطة اإلخ متهيداً ل�سرتجاعها. فهذا يتيح ا�ستبعاد العينات املاأخوذة من �سباط ال�سرطة اإلخ.

فح�سها. قبل  جتفيفها  وجب  رطبة  املركبة  كانت  	اإذا  	•
فح�سها. قبل  املركبة  ت�سوير  يف  تفكر  اأن  	عليك  	•

اأمتعة اأخرى قبل فح�س��ها. وعليك اأن ت�س��جل املكان الذي ُعرث فيه على اأي  	عليك اأن تفت�ص املركبة بحثاً عن  	•
ل اأن يكون هذا الت�سجيل بوا�سطة الت�سوير( واأن ت�سبط تلك الأمتعة. اأمتعة هامة )يف�سَّ

الأر�سية.   وعلى  )األياف(  املقاعد  على  املوجودة  احلجم  الدقيقة  الآثار  جتمع  اأن  	عليك  	•

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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فح�ص الوثائق التي ُيعرث عليها يف م�شرح اجلرمية ومع ال�شحايا وامل�شتبه فيهم 

وداخل املركبات

االعتبارات الواجب مراعاتها

	الجتار بالأ�س��خا�ص عملية جتارية يجب اأن يتم فيها م�س��ك �س��جالت، �ساأنها يف ذلك �ساأن اأي نوع من الن�ساط  	•
التجاري. وكثرياً ما تكون لتلك ال�س��جالت قيمة كبرية يف التحقيقات. وتف�س��ح التحقيقات التحليلية اجلنائية عدداً 

من الفر�ص اأمام اإمكانية حتديد �س��حة الوثائق اأو هوية ُم�س��ِدر وثيقة اأو مذكرة مكتوبة بخط اليد. ومن اأمثلة الوثائق 

الهامة التي قد يعرث عليها يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص ما يلي:

م�سروعة. غري  اأخرى  اأن�سطة  يف  اأو  مواخري  يف  اأخذت  اأموال  	ح�سابات  	•
حوالة(. )نظم  ر�سمية  غري  مالية  معامالت  وتفا�سيل  م�سرفية  	ك�سوف  	•

الهاتف. اأو  الكهرباء  اأو  الغاز  كفواتري  خدمات،  	فواتري  	•
الخ. العقار  �ساحب  تخ�ص  وتفا�سيل  الإيجارات،  �سداد  	�سجالت  	•

ال�سفر. وثائق  من  وغريها  الطائرات  ركوب  وبطاقات  	تذاكر  	•
اإعالنات. ن�سر  لقاء  املدفوعة  الفواتري  	�سجالت  	•

للعمالء. الئتمانية  البطاقات  	تفا�سيل  	•
اخلدمات" املتاحة. "قوائم  اأو  عمل  تعليمات  تت�سمن  	وثائق  	•

العاملني. 	�سور  	•
مزيفة/مزورة. اأو  اأ�سلية  كانت  �سواء  هوية  	وثائق  	•

نقدية. 	اأموال  	•
العاملني. تفا�سيل  فيها  ن  تدوَّ العمل  اأماكن  من  وغريها  امل�سانع  يف  	وثائق  	•

خرجت.
ُ
اأ التي  النهائية  وال�سلع  دخلت 

ُ
اأ التي  املواد  مثل  معني،  مكان  يف  التجاري  الن�ساط  حجم  تبني  	وثائق  	•

فح�ص الوثائق—اعتبارات حمددة تتعلق بق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي

	قد تظل هناك �سجالت حمفوظة حتى من جانب القائمني على املواخري ومن �سابههم حتى عندما تكون الدعارة  	•
غري قانونية. ومن اأمثلة تلك ال�س��جالت قوائم الأ�سعار، و�سجالت ا�س��تالم املبالغ النقدية، وعدد "العمالء" الذين 

عا�سروا امراأة بعينها.

تقييم ذاتي

م��ا هي ال�س��مات املح��ددة لفحو�ص م�س��رح اجلرمية والأدل��ة املادية يف ق�س��ايا الجت��ار بالأ�س��خا�ص عند فح�ص 

املركبات؟
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فح�ص الوثائق

االإجراءات

ينبغي دائماً ارتداء قفازات عند مالم�سة الأدلة املوثقة.

تبع��اً لن��وع الحتيال ونوع الوثائق املعنية يج��رى الفح�ص الأول عند اأول خط تفتي�ص يف املي��دان فيما يخ�ص النقطتني 

الأوليني التاليتني:

	فح���ص ب�س��ري لل�س��مات ب��دون اأي مع��دات خا�س��ة: مث��ل العالم��ات املائية، الهي��كل املج�س��م، الطم�ص  	•
امليكانيكي؛

البنف�س��جية، والأ�سعة حتت  املرئي، والأ�سعة فوق  ال�س��وء  با�س��تخدام ت�س��هيالت تقنية )مثل  ال�س��مات  	فح�ص  	•
احلمراء(: مثل الألياف، ال�ستئ�سال الكيمائي؛

امليدان. يف  ا�ستخدامها  ميكن  ل  متقدمة  معدات  با�ستخدام  جنائي  حتليل  خمترب  يف  فحو�ص  	اإجراء  	•

االإجراءات اخلا�شة بق�شايا اال�شتغالل اجلن�شي عند فح�ص الوثائق

ر�سمي. غري  طابع  من  ال�سجل  هذا  عليه  يبدو  قد  عما  النظر  بغ�ص  �سجٌل،  اأنه  يبدو  ما  كل  ت�سبط  اأن  دائماً  	عليك  	•

تقييم ذاتي

ما هي ال�سمات املحددة لفحو�ص م�سرح اجلرمية والأدلة املادية يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص عند فح�ص الوثائق؟

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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فح���ص معدات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت الت��ي ُيعرث عليها يف م�شرح اجلرمية 

ومع ال�شحايا وامل�شتبه فيهم وداخل املركبات

االعتبارات الواجب مراعاتها

اإن معدات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت اأمر اأ�سا�سي للمنظمات امل�سروعة وللمنظمات الإجرامية �سواء ب�سواء، وهي 

تف�سح عدداً من الفر�ص اأمام التحقيقات التحليلية اجلنائية، منها ما يلي:

	ت�سجيل الت�سالت الهاتفية التي جرت واأرقام الهواتف امل�ستخدمة وال�سور واأفالم الفيديو الخ امللتقطة بوا�سطة   	•
الهواتف املحمولة والهواتف الأر�سية.

الر�سائل )ينبغي  الفاك�ص واأجهزة ال�ستدعاء والهواتف التي ت�سجل  	اإجراء ت�س��جيالت مماثلة بوا�س��طة ماكينات  	•
�سبط �سرائط هذه املعدات اإذا كانت مزودة ب�سرائط(.

	الر�س��ائل الإلكرتونية، والتفا�سيل امل�س��رفية، واملواد الدعائية، واحل�سابات الخ املحفوظة على احلوا�سيب، مبا فيها  	•
احلوا�سيب املكتبية واحلوا�سيب املحمولة والأجهزة ال�سخ�سية ال�سغرية.

	اليوميات وما �سابهها. وهي قد تت�سمن حوا�سيب يدوية �سخ�سية، واأجهزة "فيلوفاك�ص"، واأجهزة م�ساعدة رقمية،  	•
واأجهزة "بالكبريي"، وحوا�سيب دفرتية الخ.



معدات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

االإجراءات

عليك قدر الإمكان اأن ت�س��طحب معك خبرياً جنائياً متخ�س�س��اً يف تكنولوجيا املعلومات عندما تعتقد اأنك قد ت�س��طر 

اإىل �س��بط معدات تتعلق بتكنولوجيا املعلومات والت�س��الت. اأما اإذا تعذر عليك ا�سطحاب خبري كان عليك اأن حتاول 

التحدث اإىل مثل هذا اخلبري قبل توجهك اإىل م�س��رح اجلرمية. ويت�س��من املرفق 3، املعنون "ا�س��تعادة و�س��ون معدات 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الإلكرتونية"، مزيداً من الإر�سادات ب�ساأن الظروف التي ينعدم فيها كال اخليارين.

تقييم ذاتي

ما هي ال�س��مات املحددة لفحو�ص م�سرح اجلرمية والأدلة املادية يف ق�س��ايا الجتار بالأ�سخا�ص عند فح�ص معدات 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت؟
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موجز

م�سرح اجلرمية هو اأي م�سرح مادي يحتوي على اآثار مادية لأن�سطة �سابقة. وم�سارح اجلرمية ميكن اأن تكون اأماكن )مغلقة اأو 

خلوية( ومركبات واأ�سخا�ساً )�سحايا وم�ستبهاً فيهم(.  

وعلمي. تقني  نهٌج  فيه  ُي�ستخدم  امل�سرح  لهذا  فح�ص  اجلرمية" هو  م�سرح  "فح�ص 
هناك عدة اأهداف حمتملة قد تتوخى بلوغها من وراء الفح�ص التحليلي اجلنائي الذي يجرى يف ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ص. 

وتت�سمن تلك الأهداف ما يلي:

فيه؛ م�ستبه  على  	التعرف  	•
�سحية؛ على  	التعرف  	•
ال�سحية؛ عمر  	حتديد  	•

ال�سحية؛ رواية  �سحة  	تاأكيد  	•
الخ.؛ والوثائق  واملركبات  والأماكن  وال�سحايا  فيهم  امل�ستبه  بني  تربط  التي  ال�سالت  	حتديد  	•

ال�سفر. اأو  الهوية  وثائق  �سحة  	حتديد  	•
تت�سمن الأدلة املادية التي قد ت�ستخل�ص من م�سارح جرائم الجتار بالأ�سخا�ص ما يلي:

واللعاب(؛ والبول  )كالدم  بيولوجية  	مواد  	•
اجل�سد؛ من  اأخرى  اأجزاء  وعالمات  اأ�سابع  	عالمات  	•

اأخرى؛ دقيقة  واآثاراً  	األيافاً  	•
موثقة؛ 	اأدلة  	•

اأخرى. اإلكرتونية  ومعدات  املعلومات  بتكنولوجيا  تتعلق  	معدات  	•



الإدارة الفعالة مل�سارح اجلرائم تقت�سي ما يلي:

اجلنائي؛ التحليل  وموظفي  املحقق  بني  مبكراً  	تعاوناً  	•
اجلرمية؛ م�سرح  يف  العمل  	تنظيم  	•

اجلرمية؛ م�سرح  �سالمة  على  	احلفاظ  	•
اجلرمية؛ م�سرح  وقائع  	ت�سجيل  	•

املادية؛ الأدلة  واإقرار  اجلرمية  م�سرح  	فح�ص  	•
املادية. الأدلة  و�سون  	رفع  	•

تت�سمن امل�سائل املحددة املتعلقة باإدارة م�سارح اجلرمية ما يلي:

�سديد؛ لب�ص  ي�سوبها  قد  اأو  املعلومات  من  وغريها  ال�سحايا-ال�سهود  روايات  تتفاوت  	قد  	•
الجتار؛ هذا  وحتديات  بالأ�سخا�ص  بالجتار  املتعلقة  املعلومات  اإىل  اجلرائم  م�سارح  فاح�سي  	افتقار  	•

	قد تتعدد م�سارح اجلرمية الواجب درا�ستها؛ 	•
	م��ن املرج��ح اأن يوج��د اأنا�ٌص يف م�س��رح اجلرمية، مما يف�س��ي اإىل م�س��ائل تتعلق بال�س��يطرة على م�س��رح اجلرمية  	•

والتلوث؛

الأحراز"؛ حيازة  "ت�سل�سل  تخ�ص  فعالة  اإجراءات  اتخاذ  �سرورة  يعني  الأحراز  عدد  يف  املحتمل  	الرتفاع  	•
املحتملة؛ العينات  حجم  ارتفاع  يعني  قد  ال�ستغالل  مدة  	طول  	•

وقائع  اإثبات  اإىل  ت�سعى  اأن  حتليل جنائي  ا�سرتاتيجية  لأي  ينبغي  لذا  واإجرامية.  جتارية  عملية  بالأ�سخا�ص  	الجتار  	•
الق�سية عالوة على توفري  معلومات ت�ساعد على اإجها�ص هذه العمليات التجارية.

هناك م�سائل حمددة، قد تتفاوت تبعاً لنوع الجتار بالأ�سخا�ص، عند فح�ص الأ�سخا�ص التالني والأ�سياء التالية:

املحتملني؛ 	ال�سحايا  	•
فيهم؛ امل�ستبه  	اجلناة  	•

	الأماكن؛ 	•
	املركبات؛ 	•

املركبات؛ وداخل  فيهم  امل�ستبه  اأو  ال�سحايا  ومع  اجلرمية  م�سرح  يف  عليها  ُعرث  التي  	الوثائق  	•
	معدات تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت التي ُعرث عليها يف م�س��رح اجلرمية ومع ال�س��حايا اأو امل�س��تبه فيهم  	•

وداخل املركبات.

املرفق 1—تقنيات التحليل اجلنائي امل�شتخدمة يف تقدير العمر

عمر ال�س��حية هام جداً يف وليات ق�س��ائية كثرية لأنه يوؤثر على التهمة وعلى العقوبة املحتملة. كما اإن له تاأثرياً ملحوظاً 

على مقدار العناية الذي ت�س��تحقه ال�سحية. ويف بع�ص الأماكن كانت هناك بع�ص امل�سائل املتعلقة بف�ساد الفاح�سني من 

حيث اإعطاء ال�سحية �سناً اأكرب اأو اأ�سغر تبعاً ملا يالئم اأغرا�ص املتَّجرين.

ويف بع�ص الأماكن ل توجد �س��هادات ميالد، يف حني توجد اإمكانية لأن ي�سارك الآباء يف عملية الجتار باأبنائهم. وهنا قد 

يكون اخليار الوحيد املتاح اأمامك لتحديد عمر ال�سحية هو �سكل من اأ�سكال الفح�ص التحليلي اجلنائي.

ه اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
دليل ب�ساأن مكافحة الجتار بالب�سر،  م   28



ثم اإن حتديد هوية ال�س��حية با�ستخدام وثائق الهوية وبال�س��تعانة بالأقارب قد يكون مع�سلة اإما لأن هذه الوثائق مل يكن 

عدمت. وميكن األ يكون الأقارب راغبني يف امل�ساعدة اإما لأنهم متواطئون مع املتَّجرين واإما لأنهم 
ُ
لها وجود قط واإما لأنها اأ

خائفون من بط�سهم.

لها ل يتوقفان ن�س��بياً على اأو�س��اع الفرد اخلارجية اأو  اإن الأ�س��نان مفيدة يف تقدير عمر الأفراد نظراً لأن منو الأ�س��نان وت�َس��كُّ

الغذائية. وهذا جانب هام من جوانب التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�ص، خا�سة عند ال�سعي اإىل حتديد الأطفال. وجتدر 

الإ�سارة اإىل اأن ال�سن عامل هام لأنه يوؤثر على الو�سع القانوين للفرد ومن ثم على ما يحتاج اإليه من حماية ورعاية.

ومن الأمور الأ�سا�س��ية األ ُي�س��مح اإل لأطباء الأ�س��نان املحن��كني وامل�ستقلني با�س��تخدام ه��ذه الطريق�ة يف تق��دير 

عم��ر ال�سخ�ص.

ر بدقة عمر الطفل عن طريق النظر اإىل ما يلي: فطبيب الأ�سنان املحنك ميكنه اأن يقدِّ

ونوعيتها؛ احل�سوات  	عدد  	•
واجلذور؛ اللثة  يف  والتهاب  وت�سو�ص  جريية  وطبقات  �سفائح  	وجود  	•

الأ�سنان؛ تاآكل  	مقدار  	•
املوجودة؛ الأ�سنان  	نوع  	•

الأ�سنان؛ 	لون  	•
اللثة؛ 	تاآكل  	•

الفم. يف  املوجودة  الأ�سنان  ونوع  	عدد  	•

اإل اأنه ينبغي مراعاة طرائق اأخرى عند ال�سعي اإىل حتديد عمر ال�سخ�ص، ومن هذه الطرائق ما يلي:

	الطريق��ة النف�س��ية الجتماعي��ة يف تقدي��ر العمر )كفح�ص ال�س��كل اجل�س��ماين، واإج��راء مقابلة �سخ�س��ية مع  	•
ال�سحية(؛

)1( قب�س��ة ال�يد غري الرئي�س��ية، )2( والأط��راف الطب�ية لعظمتي  يلي:  ملا  واإ�س��عاعية  فحو�ص ج�س��مانية  	اإجراء  	•
الرتقوة، )3( عالوة على فح�ص الأ�سنان اإ�سعاعياً.

املرفق 2—اإجراء فحو�ص حميمة لل�شحايا

عند وجوب فح�ص ال�سحايا ينبغي األ يتم ذلك اإل مبوافقتهم.

وينبغي ال�سماح لل�سحايا باأن يختاروا بني اأن يكون الفاح�ص الطبي التحليلي اجلنائي رجاًل اأم امراأة، وينبغي قدر الإمكان 

التقيد بهذا الختيار. 

عندم��ا يتعل��ق الأمر ب�س��حايا اأطفال ينبغي دائماً احل�س��ول على موافقة اآبائهم اأو الأو�س��ياء عليهم اأو اأ�س��خا�ص بالغني 

م�س��تقلني اآخرين يتمتعون موؤقتاً بحقوق وم�س��وؤوليات اأبوية جتاه هوؤلء الأطفال. وينبغي احل�سول على تلك املوافقة قبل 

اإجراء الفح�ص.

ويجب اأن يقال لل�سحايا، قبل اإعطائهم موافقتهم، ما الذي يتاألف منه الفح�ص وال�سبب الذي ي�ستوجب اإجراءه. فاملوافقة 

تكون باطلة اإذا مل يفهم ال�سحايا م�سمون ما وافقوا عليه. 
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يف حالة الأطفال ينبغي اأن يكون ال�سرح موجهاً اإىل الآباء اأو الأو�سياء عليهم، لكن ينبغي بذل ق�سارى اجلهود من اأجل 

معاونة الأطفال على اأن يفهموا، باأق�سى قدر م�ستطاع، م�سمون الفح�ص و�سبب اإجرائه.

وينبغي بذل كل جهد ممكن من اأجل تزويد ال�سحايا مبالب�ص مالئمة اإذا كان ل بد من جتريدهم من مالب�سهم: اأما الأردية 

ال�سروالية الليفية اخلا�سة مب�سارح اجلرائم فهي غري مالئمة.

عليك األ تنقل ال�سحايا وامل�ستبه فيهم معاً داخل نف�ص املركبات اأو حتتجزهم معاً داخل نف�ص املكان، فقد يوؤدي ذلك اإىل 

انتقال اأدلة جنائية من امل�ستبه فيهم اإىل ال�سحايا اأو قد يف�سي اإىل ادعاءات بحدوث ذلك.

وعليك األ ت�س��تعني بنف�ص موظفي التحقيقات للتعامل مع كل من ال�س��حايا وامل�س��تبه فيهم. فهذا قد يوؤدي بدوره اإىل 

انتقال الأدلة اأو اإىل الدعاء بانتقالها.

ينبغي لكل من تواجد يف مكان ُزعم اأن جرمية قد وقعت فيه األ يقرتب من ال�سحايا قبل نزع ثيابهم اأو قبل فح�سهم لأن 

ذلك قد يوؤدي اإىل انتقال مواد من املكان اإىل ال�س��حايا. وهذه الن�س��يحة ذاتها تن�سحب على القرتاب من امل�ستبه فيهم 

قبل فح�سهم.

قد يكون كثري من ال�سحايا يعانون من عاهة ج�سدية اأو نف�سية )اأو من كلتا العاهتني(. وينبغي عدم فح�ص اأدلة اجلرمية قبل 

قيام �سخ�ص موؤهل طبياً بتقييم حالة ال�سحايا وحتديد ما اإذا كانوا يف حالة جيدة ت�سمح بفح�سهم.

ينبغي، قدر الإمكان عملياً، عدم نزع مالب�ص ال�سحايا قبل فح�سهم فح�ساً حتليلياً جنائياً.

وعليك اأن تفكر يف ت�سوير ال�سحايا قبل نزع مالب�سهم.

اإذا كان ل بد من نزع مالب�ص ال�سحايا وجب اأن يتم ذلك يف مكان وعلى نحو ي�سمحان باحلفاظ على كرامة ال�سحايا.

ينبغي األ يكون اأفراد من اجلن�ص الآخر حا�سرين اأثناء نزع مالب�ص ال�سحايا.

ينبغي نزع املالب�ص وتعبئتها على نحو ي�سون الأدلة.

ينبغي األ يجري الفحو�ص �سوى اأ�سخا�ص موؤهلني تاأهياًل �سليماً، وغالباً ما يكون هوؤلء الأ�سخا�ص اأطباء اأو ممر�سني. واإذا 

كانت لدى البلد قوانني اأو اإجراءات حتكم اإجراء الفحو�ص وجب المتثال لها.

وينبغي بذل كل جهد ممكن من اأجل الإ�سراع بفح�ص ال�سحايا فوراً.

اإذا تعذر اإجراء فح�ص حتليلي جنائي كامل كان عليك اأن تفكر فيما ميكنك عمله مبا لديك من مرافق، مثل التقاط ال�سور 

و�سبط املالب�ص.

قد تكون ق��ادراً على احل�س��ول عل��ى عين��ات من اأن��واع مع�ينة من اجل��رائم با�س��تخدام تقنيات غري حمي��مة يجوز 

للمح��ققني ا�س��تخ�دامها. ومن اأم��ثلة ذلك اأخذ عينة م�س��حية فموية من احلم�ص النووي ال�س���بغي ال�خ يف احلالت 

التي تك�ون فيها املمار�س��ة اجلن�س��ية الفموية جزءاً من اجلرمية. وينبغي احلر�ص على التاأك��د من اأن الت�س��ريعات املحلية 

تبيح ذلك.
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من املرجح اأن يرغب كثري من ال�س��حايا يف الغت�سال اإما ب�سبب اجلرمية اجلن�سية التي ارتكبت �سدهم واإما لأن املتَّجرين 

بهم مل ي�س��محوا لهم بالغت�س��ال منذ فرتة طويلة. اإل اأن الغت�سال قد يزيل الأدلة، لذا ينبغي حث ال�سحايا على عدم 

الغت�سال حلني النتهاء من فح�سهم. ويجب اأن ُي�سرح لهم هذا الأمر باأق�سى قدر ممكن من احُلُنوِّ والرقة.

عليك اأن ت�س��مح لل�س��حايا بالغت�س��ال اإذا اأ�س��روا على ذلك بعد اأن تكون �س��رحت لهم اأن هذا قد يوؤدي اإىل اإزالة 

الأدلة.

كما قد يوؤدي الأكل اأو ال�س��رب اأو التدخني اأو غ�س��ل الأ�س��نان اإىل اإزالة الأدلة املتعلقة ببع�ص اأنواع اجلرائم اجلن�س��ية 

)كاملمار�سة اجلن�سية الفموية مثاًل(. لكن قد ل يكون ال�سحايا قد اأكلوا اأو �سربوا منذ فرتة طويلة مما قد يجعلهم راغبني يف 

عمل ذلك. لذا ينبغي اأن يواَزن اأيُّ طلب يوجه اإىل ال�س��حايا بالمتناع عن الأكل الخ بتقييم لالأدلة التي تظن اأنت اأن 

هذا المتناع �سيوؤدي واقعياً اإىل احل�سول عليها.

ون عن التعاون معك وجب عليك اأن  اإذا بدا من املرجح اأن توؤدي اأي من الأفعال امل�سار اإليها اآنفاً اإىل جعل ال�سحايا يُكفُّ

تقرر ما اإذا كانت الأدلة املرجح اأن حت�سل عليها ت�سوغ احتمال حجبهم هذا التعاون عنك.

وقد تت�سمن اأهداف الفح�ص ما يلي:

مثاًل. التنا�سلية  بالأع�ساء  تلحق  التي  كالإ�سابات  الدعاءات،  مع  تت�سق  اإ�سابات  اأية  عن  	الك�سف  	•
قدمية  اإ�سابات  اأو  موؤخراً  وقعت  اإ�سابات  �سدة  ذلك  ي�سمل  وقد  الإ�سابات.  تبني حجم  معلومات  على  	احل�سول  	•

اندملت اإىل حد كبري.

ال�سحايا. على  اآخرون  اأنا�ص  تركها  اآثار  عن  	الك�سف  	•
الخ. اآخرين  وباأنا�ص  اأخرى  باأماكن  ال�سحايا  تربط  عينات  على  	احل�سول  	•

عليك األ تن�س��ى اأن ت�ساأل ال�س��حايا عما اإذا كانت لديهم مالب�ص اأخرى وعن مكان وجود تلك املالب�ص اإذا جاءك الرد 

بالإيجاب. وعليك اأن ت�س��جل اأو ت�س��ور املالب�ص يف املكان الذي تعرث عليها فيه بحيث تعلم مكانها وحتاول �سبطها متهيداً 

لحتمال فح�سها فح�ساً حتليلياً جنائياً.

املرفق 3—ا�شتعادة و�شون معدات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت االإلكرتونية

اإذا تعّذر عليك اأن ت�س��طحب معك خبرياً حتليلياً جنائياً متخ�س�س��اً يف تكنولوجيا املعلومات اأو اأن تتحدث اإىل مثل هذا 

اخلبري قبل توجهك اإىل م�سرح اجلرمية كان عليك اأن حتاول اتباع الن�سيحة التالية:

تدخله. اأن  ما  اجلرمية  م�سرح  على  ت�سيطر  اأن  	عليك  	•
ذاته. امل�سرح  تفت�ص  واأن  اجلرمية  م�سرح  يف  املوجودين  تفت�ص  اأن  	عليك  	•

	علي��ك اأن ت�س��جل كل م��ا جت��ده م��ع اأي �س��خ�ص، مب��ا يف ذلك اأي مع��دات تتعل��ق بتكنولوجي��ا املعلومات  	•
والت�سالت.

	ينبغي اأن تتوخى الدقة عند ت�سجيل َمن ِمن الأ�سخا�ص معه اأي معدة من املعدات. وعليك اأن ت�سور ما ت�سبطه من  	•
اأمتعة النا�ص اإما باآلت الت�سوير اأو بالفيديو.

	علي��ك األ ت�س��مح لأي �س��خ�ص )مبن فيه��م املحققون( باأن يلم���ص اأي معدات تتعل��ق بتكنولوجيا املعلومات  	•
والت�سالت.
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معدات. اأي  تطفئ  األ  	عليك  	•
	علي��ك اأن تعل��م اأن اإطف��اء بع�ص اأنواع املعدات قد يتلف ما بها من معلومات. لذا فاإطفاوؤها ينبغي اأن يتم على  	•
ي��د خ��رباء، لكن اإذا مل يكن يوج��د اأحٌد منهم كان عليك اأن ترتك ما با�س��تطاعتك تركه م��ن معدات )كاملعدات 

التي تعمل بالبطاريات مثاًل( يف حالة ت�س��غيل لأطول فرتة ممكنة. فاإذا كان ل بد من نقل معدات معينة كان عليك 

اأن تقطع عنها التيار الكهربائي دون اأن تطفئها.

بكامريا. اأو  فيديو  بجهاز  وذلك  متاماً،  عليها  وجدتها  التي  باحلالة  املعدات  ت�سور  اأن  	عليك  	•
بكامريا. اأو  فيديو  بجهاز  وذلك  اأخرى،  مبعدات  احلوا�سيب  تربط  و�سالت  اأي  ت�سور  اأن  	عليك  	•

يف  م�ستخدماً  املعدات،  تربط هذه  التي  الأ�سالك  مميزة على  تفكر يف و�سع عالمات  اأن  املعدات عليك  	قبل فك  	•
ذلك اأ�سرطة ل�سقة اأو اأقالماً.

	عليك اأن تعلم اأن ال�س��ور اأو العالمات املو�سوعة على الو�س��الت تتيح خلرباء الفح�ص التحليلي اجلنائي اأن يعيدوا  	•
فيما بعد ربط اأجزاء املعدات.

اأ�سابع واأدلة تالم�ص اأخرى ميكن اأن ت�ساعد على  	عليك اأن تعلم اأن من املرجح اأن توجد على املعدات ب�سمات  	•
ربط امل�س��تبه فيهم باملعدات، لذا عليك عند �س��بط املعدات اأن تفعل ذلك على نحو ل يلحق �سرراً باأدلة التالم�ص 

هذه. وعليك اأن تخزن املعدات بطريقة مالئمة.

املطبوعة  والأوراق  فالطابعات  ال�س��لب وحده.  القر�ص  اأمكنك ذلك، ل  املعدات حيثما  ت�س��بط كل  اأن  	عليك  	•
والأوراق الفارغة واملفردات الأخرى ميكن فيما بعد مقارنتها، من زاوية التحليل اجلنائي، باملواد الأخرى امل�س��تعادة 

يف اإطار التحقيقات.

  عليك اأن مت�س��ك �س��جاًل تدون فيه كل من يدخل م�س��رح اجلرمية، مبن يف ذلك اأفراد ال�سرطة واملحققون، فقد ي�سبح 

ذلك اأمراً هاماً فيما يخ�ص م�سائل احليازة والتلوث
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